
Az MA Lighting esszenciája
dot2 – az új fényvezérlőpult- 
család
valaminek az esszenciája megha-
tározza annak karakterét. minden 
tapasztalat, tudás és teljesítmény, 

amitől egy mA lighting termék az, 
ami, most egy könnyen kezelhető, 
nagy teljesítményű fényvezérlő pult-
ban sűrűsödik össze – ez a dot2.
Az mA lighting 2015 márciusában 
bemutatta új fényvezérlőpult-csa-
ládját, a dot2-t. mint neve is utal 
rá, a dot2 a grandmA2-t követően 
a kis és közepes méretű esemé-
nyek, produkciók számára készült. 

A dot2 alapfilozófiája az intuitív 
működés. A könnyen kezelhető 
dot2 szoftver több nyelven is 
elérhető – hamarosan magyarul is 
–, valamint online helpet és direkt 
utasításokat tartalmaz, melyek 
segítik az új felhasználók számára 
a pult minden funkciójának egy-
szerű és gyors kihasználását. 
A dot2 core névre keresztelt 
alappult 2 színes beépített érin-
tőképernyővel, 4 dmX kimenet-
tel, valamint minden szükséges 
be- és kimeneti csatlakozóval 
rendelkezik. ethernet hálózaton 
keresztül könnyen bővíthető, akár 

4 winget is csatlakoztathatunk 
hozzá. A dot2 Xl-F és Xl-b verzió 
további lejátszóhúzókat tartal-
maz, ugyanakkor ezek a pultok 
is tovább bővíthetők. egy dot2 
rendszer összesen 4096 dmX 
csatornát képes kezelni.
hasonlóan a nagy testvérhez, a 
dot2-höz is ingyenesen tölthető 
le a dot2 onpC offline editor, 
valamint a dot2 3d vizualizációs 

és tervezőszoftver. A dot2 onpC-t 
futtató laptophoz csatlakoztatva 
egy dot2 node4 ethernet/dmX 
node-ot, egy 1024 csatornás 
fényvezérlő pultot kapunk, melyet 
ugyancsak kiegészíthetünk akár 4 
winggel is.

A dot2 fényvezérlőpult-családról
további információk: 

www.ma-dot2.com.
LISyS-PRoJECT KFT.

ColorSource PAR az ETC-től
Az etC tavaly decemberben 
dobta piacra led-es pAR lámpáját, 

melyet a „high end minőséget, 
kezelhető árszínvonalon” filozófia 
mentén terveztek és készítettek el. 
erős fénye méltó az etC által kép-
viselt kiváló minőséghez, de ára a 
gyártótól megszokott ár alatt van.
A vörös, zöld, kék színek arányos 
használata mellett egy extra piros 
és egy lime szín a tökéletes színke-
verés biztosítéka, emellett a fehér 
tartományban is kiválóan teljesít. 
A beépített színkompenzációnak 
köszönhetően a Colorsource™ 
pAR ugyanazt a minőségű fényt 
biztosítja a bekapcsolás pillanatá-
tól kezdve egészen a kikapcsolásig 
– ellentétben más gyártók ledes 
lámpáival.
használata igen egyszerű, fény-
vezérlő pult segítségével vagy 
anélkül. Rendelkezik egy speciális 
RGb móddal, ezáltal vezérelhető 
más gyártók – akár legegyszerűbb 
– konzoljaival is.
A lámpatest megtekinthető és 
kipróbálható a luminis bemutató-
teremben. 

További info:
WWW.LuMINIS.Hu
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Meyer Sound LEoPARD
megérkezett a meyer sound leg-
újabb tagja. A leopARd kompakt 
line array hangsugárzó a leo csa-
lád új terméke, óriási hangerővel, 
verhetetlen beszédérthetőséggel 
és ultraalacsony torzítási szinttel. 
különlegessége, hogy rendkívül 
könnyű, 33,6 kg-ot nyom, az eddig 
megszokott csaknem dupla súlyú 
termékekkel szemben. méretéből 

is fakadóan (684×282×550 mm) a 
gyártó elsősorban kis és közepes 
turnékra, illetve fix helyszínekre 
fejlesztette ki a leopARd-ot, 
melynek hivatalos bemutatására 
április végén került sor párizsban.

További információ:
WWW.CHRoMASouND.Hu/ 

MEyER-SouND 

Még mindig új a RedNet
még mindig újdonságnak számít 
itthon a Focusrite Rednet, különö-
sen, mióta az új Rednet mp8R-rel 
bővült a család. A Rednet az 

audiointerfészek zászlóshajója, 
moduláris, hálózatba fűzhető, 
ip-alapú dAnte digitális protokoll 
üzemben működő, a legjobb stú-
dióminőségű hangzást biztosító 
komplex rendszer. A Rednet 
eszközökből sokrétűen használha-
tó, közel nulla késleltetésű elosztó 
és felvételi rendszer építhető, 
mely magas minőségű audiojel-
folyam küldését és fogadását 
teszi lehetővé a meglévő Cat5e 
vagy Cat6 ethernet hálózaton 
keresztül. A teljes épületben – 
ahol a működtetéshez szükséges 
ethernet kiépítésre került – elér-
hető az összes adat, legyen szó 
próbateremről, színházteremről, 
közvetítőkocsiról vagy bármilyen 
objektumról, ahol a rendszer csat-
lakozási ponttal rendelkezik.

További információ:
WWW.CHRoMASouND.Hu/ 

FoCuSRITE 

Electro-voice EKX
Az electro-voice hordozható hang-
sugárzó családjának legújabb tag-
ja az ekX széria, ahol a legendás 
minőségi ev hangzás és megbíz-
hatóság a legújabb technológiával 
párosul egy kompakt módon meg-
tervezett termékben. Az ekX szé-
ria 8 terméktípust foglal magába: 

a 12” és 15” kétutas modelleket, és 
a 15” és 18” szubládákat. Az ekX 
kitűnő választás állandó vagy ki-

egészítő felszerelésként egyaránt. 
Az első demó darabok hamarosan 
magyarországi bemutató turnéra 
indulnak!

További információ:
WWW.CHRoMASouND.Hu/ 

ELECTRo-voICE

RCF M18 és M08
Az RCF idén a digitális keverők 
területén szállt versenybe, meg-
célozva a „táblagépes” irányítás 
lehetőséget. A kisméretű eszközök 
integrálásával a nagy formátumú 
keverők szolgáltatási szintjéhez 
kerülhetnek közelebb kis csa-
tornaigényű helyszíneken. Az új 
m08-as és m18-as „tábla”- mixer 

komoly arzenált tud felsorakoz-
tatni a pluginek, algoritmusok 
és effektek területén, beépített 
Wi-Fi-antennával rendelkezik, usb 
porttal és ethernet porttal ellátott. 
Az m18 10 vonalbejáratot, 8 
mikrofonbejáratot, 6 aux kijáratot 
tartalmaz, emellett rendelkezik 
két szimmetrikus XlR main out 
kijárattal, több belső effekttel 
három különálló aux jelúttal. 
méretük szerint rackbe építhető 
egységek, könnyű hozzáféréssel a 
csatlakozókhoz. Jelenleg ipad és 
ios-eszközök vezérelhetik mindkét 
készüléket, Android, Windows és 
mAC os X verziók a közeljövőben 
várhatóak.

További információ:
WWW.CHRoMASouND.Hu/RCF
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Robe-újdonságok

Robin DL7S Profile
A Robe legújabb mozgófejes led-es 
lámpája a dl7. ebben a lámpában 
ölt testet a gyár összes innovációja 

és a jövőbe mutató megoldások. 
A dl széria legnagyobb tagja egy 
800 W-os multichip led-et tartal-
maz, ami 7 színből áll össze, így a 
teljes spektrumot lefedi, mindezt 
úgy, hogy közben 92-es CRi-érté-
ket produkál! belekerült a Robe 
legprecízebb késes modulja, amit a 
bmFl és az mmX lámpáknál már 
megismerhettünk, egy forgatható 
és egy statikus gobótárcsa, egy 
animációs tárcsa, frost, prizma és 
egy írisz is.

Robin vIvA
Az egyszerűbb felhasználásokhoz 
is készült egy lámpával a cseh 
gyár. A vivA egy 270 W-os fehér 
led-ledet tartalmazó spotlámpa. 
két színtárcsa, egy statikus és 
egy forgatható gobótárcsa, frost, 
valamint egy írisz is található a 
kisméretű fejben. zoomtarto-
mánya elég széles: 8–40° között 
nyit. ideális helyettesítője lehet az 
575-ös lámpáknak, de színekben 
a 700-as kategóriával megegyező 
fényerővel bír.

Strobe
A jelenlegi legfényesebb led-es 
stroboszkóp a piacon, 120 darab 
nagy teljesítményű fehér led-et 
tartalmaz, melyeket 12 blokkra 
bontva külön-külön vezérelhe-
tünk. Aki nagyobb teljesítményű 
stroboszkópot használt, az tudja, 
hogy mekkora az áramfogyasz-

tásuk, ez összesen 660 W-ot 
vesz fel, ha minden led világít. 
Folyamatosan is tud világítani, 
vibrálás nélkül! ősszel érkezik az 
RGb változat!

Robin CycBar 15
A Cycbar egy 100 cm-es, statikus 
led-es csík, ami 15 db nagy fényű 
RGbW multichipet tartalmaz. 
választható előtétlencséken lehet 
módosítani a kilépő fénysugár 
szögét (7,4°, 21,2°, ill. 34,6°). 
A led-ek pixelenként is vezérel-
hetőek. tervezésénél az volt a 

fő szempont, hogy egyszerű és 
ezáltal olcsó is legyen.

További információk:
WWW.CoLoSSALTRADING.Hu

Új LED-es robotlámpák a 
High End Systemstől
megszokhattuk, hogy az in-
teRton Group évről évre újabb 
és újabb audiovizuális világcég 
magyarországi kizárólagos kép-
viselője lesz. 2015 májusától az 
INTERToN Group a kizárólagos 
képviselője a High End Systems- 
nek is!
A high end systems amerikai, 
nagy múltú, prémiumkategóriás 
világmárka. eszközeik média- 
produkciók, koncertek, színházak, 

tv-stúdiók, koncerttermek részére 
és audiovizuális szolgáltató cégek 
számára biztosítanak egyedülálló 
megoldásokat. A high end sys-
tems a belga audiovizuális óriás, a 
barco tulajdonában van.
A high end systems az elsők kö-
zött kezdett olyan professzionális 
robotlámpákat gyártani, amelyek 
led-fényforrással működnek, 
és képesek ugyanazt a fényerőt 
produkálni, mint a fémhalogén 
fényforrással működő társaik.
A high end systems 3-féle külön-
böző teljesítménnyel, felszerelt-
séggel gyárt spot robotlámpákat.
A SolaSpot Pro 1500 a széria 
csúcsa, kimenő fényárama több 
mint 20 000 lumen. képes 
kiváltani egy 1200 W fémhalogén, 
prémiumkategóriás robotlámpát. 
üzemeltetése rendkívül gazda-
ságos, a fényforrás élettarta-
ma 50 000 óra, így a gyakori 
izzócsere szükségtelenné válik. 
A hálózatból felvett teljesítmé-
nye nagyságrendileg a fele egy 
fémhalogén lámpához képest. 
Folyamatos Cmy-színkeverés 
mellett rendelkezik linear Cto- 
tárcsával is, ennek segítségével 
a különleges pasztellárnyalatok 
is kikeverhetők. két gobótárcsa 
található benne, mindegyik gobó 
cserélhető, egyik tárcsán a gobók 
forgathatók. található benne 
prizma, frost és animációs tárcsa 
is. újdonság a 4 késes profil- 
rendszer, amely különösen alkal-
massá teszi ezt a lámpát színházi 
felhasználásra. komoly zoom   - 
tartománya 8°–45°-ig terjed, 
ezenkívül rendelkezik autofocus 
funkcióval is.
A Wash robotlámpák családjában 
a vadonatúj SolaWash Pro 1500 
fényforrásául egy 600 W-os fehér 

led chip szolgál. Cmy színkeve-
rést alkalmaz, linear Cto színhő-
mérséklet-korrekcióval kiegészít-
ve. zoomtartománya 9°–55°-ig 
terjed. A kimenő fényáram 28 500 
lumen, ezzel méltó vetélytársa az 
1200 W-os fémhalogén fényfor-
rással működő lámpáknak.

További információk: 
WWW.INTERToNGRouP.CoM
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