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Oświetlenie

oferta 2016

Sterowniki światła
Sterownik światła GrandMA2 Light – 1 szt.
Najbardziej popularna obecnie w Polsce, wielofunkcyjna konsoleta
oświetleniowa grandMA2 Light, łącząca w sobie poręczność, wysoki
komfort pracy i możliwość sterowania wszystkimi rodzajami światła oraz
multimediów.
Sterownik światła Avolites Pearl 2008 – 1 szt.
Model Pearl 2008 łączy w sobie niewielkie wymiary z dużą mocą, oferując
pełną kontrolę światła 240 ruchomych urządzeń. Jak w przypadku
wszystkich konsolet marki Avolites, Pearl 2008 przeznaczona jest
do szybkiego i łatwego programowania i odtwarzania zapisanych scen.
Oprogramowanie tego modelu ze złączem USB pozwala na połączenie
pomiędzy Pearl z komputerem, co daje dodatkowe funkcje, takie jak sceny
Visualisation.
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Moving Head
Moving head Spot Robe Robin Pointe – 32 szt.
Bardzo szybkie i pomimo stosunkowo niedużych rozmiarów, bardzo
wszechstronne urządzenie pełniące jednocześnie funkcje beam, spot
i wash. Pointe posiada m. in. dwa ciekawe efekty pryzmatu – liniowy
i obrotowy, statyczną tarczę gobosów oraz zoom w przedziale
5 do 20 stopni. Pomimo zastosowania lampy o stosunkowo małej
mocy 280 W. (wyładowcza lampa Osram Syriusz HRI) urządzenie to
charakteryzuje się bardzo dużą siłą światła.
Moving head Spot Coemar Infinity Spot M – 12 szt.
Urządzenie typu Spot firmy Coemar z najnowszej serii Infinity „M”.
To co charakteryzuje ten produkt to duża ilość możliwości i efektów przy
stosunkowo niedużych rozmiarach tej „głowy”. Urządzenie wyposażone
w dwie tarcze z nowymi gobo, dające możliwość efektownych
projekcji, takich jak m. in. przestrzenne i trójwymiarowe animacji.
Dodatkowo Coemar Infinity Spot M posiada 2 pryzmaty obrotowe, strobo
z efektami „ZAP Strobe”, profilowanie obrazu oraz efekt „filmu”.
Urządzenie z wbudowaną obsługą DMX oraz ArtNet.
Moving head Spot Coemar ACL S Beam – 6 szt.
Specjalnie zaprojektowane urządzenie serii Infinity typu beam, którego
optyka i źródło światła (Philips MSR Gold 300/2 Fast Fit)
dają
moc
porównywalną
z
urządzeniami
zbudowanymi
w
oparciu
źródła
1200W.
Do
podstawowych
efektów
tego
urządzenia
zaliczy
można
tarczę
efektów
przestrzennych
– 7 rotacyjnych gobo + otwarte, UV, efekt filmu, profilowanie obrazu i strobo
z efektami ZAP Strobe. Coemar ACL S Beam posiada zoom w przedziale
1,7 – 6 stopni przez co jest bardzo często spotykanym urządzeniem efektowy.
Moving head LedWash Robe Robin 800 – 32 szt.
Jedna z najpopularniejszych obecnie riderowych lamp typu wash.
Urządzenie zbudowane w oparciu 37 RGBW multichips OSRAM 15W LED
posiada opatentowany przez Firmę Robe systemem ZOOM, gwarantujący
jednolitą, równą i płynną zmianę kolorów. Bardzo szeroki zakres zoomu
(od 8 do 63 stopni) oraz dodatkowe wyposażenie Robin’a 800, jakim jest
mechaniczny moduł owalizatora, robią z tego urządzenia niezastąpione
narzędzie podczas realizacji koncertów oraz i innych wydarzeń
estradowych czy eventowych.
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PAR LED

UV

Cameo Studio PAR 64 12 x 12W RGBWA+UV – 24 szt.
Solidnie zbudowany profesjonalny PAR 64 LED w wytrzymałej obudowie
z czarnego metalu, wyposażony w 12 jasnych diod LED 12 W 6 in 1.
Kąt świecenia 25 stopni, urządzenie sterowane poprzez DMX-512,
z częstotliwością odświeżania 3000 Hz zapewniającą pracę „bez migania
w kamerze”. System RGBWA+UV pozwala na kreatywne projektowanie
oświetlenia w nieograniczonej liczbie wspaniale nasyconych kolorów.
Cameo Flat Pro PAR 18 x 10W RGBWA – 24 szt.
Profesjonalne urządzenie typu PAR Led o bardzo dużej sile światła,
uzyskanej z 18 bardzo jasnych diod LED 10 W RGBWA. Kąt świecenia 30
stopni. Urządzenie sterowane jest poprzez DMX (2,3,5 lub 8 kanałów)
z częstotliwością odświeżania 3000 Hz, zapewniającą pracę
„bez migotania”. Reflektor o płaskiej konstrukcji, zmontowanej z czarnej
metalowej obudowy z odlewu, która zabezpiecza urządzenie przez kurzem
i wilgocią. Cameo Flat Pro PAR bardzo często wykorzystywane jest podczas
wydarzeń estradowych oraz jako urządzenie typu wash do oświetleń
architektonicznych podczas eventów.
Cameo Flat Pro PAR 18 x 10W RGBWA IP65 – 12 szt.
Urządzenie przeznaczone do zastosowań outdoorowych z poziomem
szczelności IP65. Profesjonalne urządzenie typu PAR Led o bardzo dużej
sile światła, uzyskanej z 18 bardzo jasnych diod LED 10 W RGBWA. Kąt
świecenia 30 stopni. Urządzenie sterowane jest poprzez DMX (2,3,5 lub
8 kanałów) z częstotliwością odświeżania 3000 Hz, zapewniającą pracę
„bez migotania”. Reflektor o płaskiej konstrukcji, zmontowanej z czarnej
metalowej obudowy z odlewu, która zabezpiecza urządzenie przez kurzem
i wilgocią. Cameo Flat Pro PAR bardzo często wykorzystywane jest podczas
wydarzeń estradowych oraz jako urządzenie typu wash do oświetleń
architektonicznych podczas eventów.

iP65
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PAR LED
TrussPod 3 Bat – 48 szt.
Urządzenie typu PAR LED, wyposażone w 3 diody 3W RGB / fullcolor o kącie
świecenia 16 stopni. Dzięki swoim małym rozmiarom oraz bezprzewodowej
obsłudze (urządzenie posiada baterie litową pozwalającą na pracę
do 7 godzin oraz wbudowany kontroler podczerwieni do sterowania
kolorami), urządzenie to znakomicie nadaje się do oświetleń
architektonicznych zarówno w małych, wąskich pomieszczeniach (np.
korytarze, narożniki i wnęki okienne), jak również , jako urządzenie
„doświetlające” elementy architektury i scenografii eventowej (np. meble,
konstrukcje kratowe itp.).
Estetyczny wygląd tego urządzenia, jego stosunkowo silne światło
o ładnej barwie kolorów oraz bezprzewodowa obsługa sprawiają, że jest
ono bardzo często wykorzystywane do efektowego oświetlania standów
i stoisk targowych.
Flash LED PAR 64 30W RGBW – 120 szt.
Wysokowydajny reflektor ledowy średniej mocy. Urządzenie posiada
wbudowany mikrofon sterujący zmianą i częstotliwością kolorów jak
również moduł sterujący DMX512. Ze względu na swoje małe rozmiary
urządzenie to idealnie nadaje się do oświetleni architektonicznych
wewnątrz budynków.
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Reflektor teatralny
DTS Scena 650/1000 – 18 szt.
Klasyczny reflektor teatralny PC o mocy 1000W, wyposażony w soczewkę
Fresnel typu Plano Convex 150 mm. Urządzenie o zmiennym kącie
świecenia regulowanym ręcznie w przedziale 10 stopni – 64 stopni.
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Reflektory profilowe
ETC S4 Junior 750W – 6 szt.
Reflektor profilowy (ZOOM) firmy ETC o mocy 750W, wyposażony w złącze
dla żarówek HPL 750 (230V/750W). Urządzenie z regulowaną wiązką światła
w zakresie 20 – 50 stopni.
ADB DW 105 1000W – 8 szt.
Bardzo popularny teatralny reflektor profilowy firmy ADB o mocy 1000W,
wyposażony w złącze dla żarówek GX 9,5. Urządzenie z regulowaną
wiązką światła w zakresie 15 – 38 stopni, wyposażone w zestaw 4 noży
migawkowych z izolowanymi uchwytami.
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Uniwersalny doświetlacz
Showtec Sunstrip Active – 42 szt
Uniwersalny doświetlacz tybu bar wyposażony w 10 lamp 230V / 75W.
Urządzenie to posiada m.in. wbudowany dimmerpack, 4 tryby pracy DMX
(1 kanał, 2 kanały, 5 kanałów i 10 kanałów) oraz samodzielne aplikacje
na które składa się 16 wbudowanych wzorów i instrukcja ściemniacza.

Oświetlenie |

Uniwersalny doświetlacz

| OFERTA 2016

PAR | Oświetlacz publiczności
PAR 64 – 200 szt.
Bardzo popularny reflektor sceniczny dużej mocy ( 500 W – 1000 W ), często
wykorzystywany podczas koncertów, spektakli teatralnych i telewizyjnych.
Urządzenie to świeci jasnym strumieniem światła przez co często
wykorzystywany jest jako światło punktowe na scenie lub jako oświetlenie
detali architektonicznych podczas świecenia efektowego. Kąt świecenia
PAR-a 64 zależy od zastosowanej żarówki (najczęściej CP60, CP61, CP62)
w waha się w przedziale 12-24 stopni. Barwę światła uzyskuje się
natomiast w oparciu o zastosowane filtry.
Blinder 4-light – 26 szt.
Klasyczny 4-sekcyjny „oświetlacz publiczności” wyposażony w 4 lampy
PAR 36 120V/50Hz. Urządzenie aktywne, sterowane za pomocą DMX
- z wbudowanym 2 kanałowym ściemniaczem.
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Stroboskop
Martin Atomic 3000 – 12 szt.
Bardzo silny stroboskop z palnikiem o mocy 3000W, który daje ultra
jasne rozbłyski o temperaturze barwowej 5600K. Urządzenie wyposażone
w efekt blinder, z automatycznym ściemnianiem i rozjaśnianiem, regulację
długości, intensywności i częstotliwości rozbłysków oraz inteligentny
system kontroli temperatury, emitujący potrzebę wyłączenia urządzenia
w celu jego schłodzeni. Urządzenie niezbędne podczas obsługi koncertów
oraz w klubach muzycznych i dyskotekach.
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Światło architektoniczno – efektowe
Prolights STUDIOCOBFC 1 x 150W COB RGB – 24 szt.
Nowe urządzenie włoskiej firmy Profights, które wyznacza nowe standardy
w dziedzinie lekkich reflektorów LED, o bardzo szerokiej - 60 – stopniowej,
emisji światła.
Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań optycznych, połączonych
z technologią Chip On Board oraz zastosowaniu parabolicznego
aluminiowego odbłyśnika, uzyskano urządzenie o niespotykanych cechach
i bezprecedensowej wydajności. Źródłem światła, w tym absolutnie cichym
i bezgłośnym urządzeniu, jest 1 dioda RGB o mocy 150 W / fullcolor, która
daje bardzo jasne i jednolita światło, z doskonałym mieszaniem kolorów
nawet przy zastosowaniach krótkiego zasięgu.
Dzięki swoim zaletom urządzenie to znajduje szerokie zastosowanie
w teatrach, telewizji, studiach filmowych, kościołach oraz podczas imprez
eventowych jako światło architektoniczno – efektowe.
Dodatkowym wyposażeniem tego urządzenia, jeszcze bardziej
zwiększającym jego zakres zastosowań, jest soczewka skupiająca światło
do zakresu 30 stopni.
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Światło architektoniczno – efektowe
Oświetlacz architektoniczny PR Lighting Century 2500W – 4 szt.
Niezwykle mocny i wydajny oświetlacz architektury marki PR Lighting
model Century 2500, całkowicie odporny na warunki atmosferyczne,
przez co gwarantuje niezawodne funkcjonowanie podczas każdej
pogody. Urządzenie niezbędne podczas dużych eventów do oświetlania
zewnętrznego budynków jak również wewnątrz pomieszczeń
o odpowiedniej wielkości i wysokości.
Dzięki płynnemu miksowaniu kolorów CMY urządzenie emituje
nieograniczoną ilość kolorów równomiernie i gładko pokrywających
oświetlany budynek. Sterowanie odbywana się poprzez port DMX,
co pozwala na pełna kontrole nad kolorami każdego urządzenie
z osobno lub wszystkimi równocześnie.
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Światło akcentujące
BatWashir – 24 szt.
Nowoczesna koncepcja wysokowydajnego światła akcentującego uzyskana
dzięki połączeniu źródła światła, jaki jest 1 dioda 10W RGBWAP / fullcolor
LED ze specjalnym 20-stopniowym obiektywem.
Urządzenie niezwykle jasne, kompaktowe i energooszczędne. Długi czas
pracy baterii ( do 6 godzin ) oraz bezprzewodowe sterowanie kolorami
sprawiają, że urządzenie to idealnie nadaje się do wielu zastosowań
podczas wystaw, targów, konferencji lub innych eventów. Wartym
zaznaczenie jest podwójny system montażu tj. bardzo mocny magnez
dla szybkiej aplikacji na dowolnej powierzchni metalowej lub zacisk
nożycowy do montażu na szynach sufitowych.
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Projektory GOBO
Derksen 700 - 1200 HMI – 5 szt.
Profesjonalne rzutniki gobo i reklam dużej mocy z wymienną optyką
i dodatkową funkcją Roto Gobo. Dzięki bardzo dużej sile światła
(92 000 lumenów przy żarówce o mocy 1200W) urządzenie to pozwala
na wielkoformatowe projekcje z ciekawymi efektami rotacyjnymi.
Wymienna optyka pozwala na projekcje wewnątrz budynków
(z krótką perspektywą światła) jak również na zewnątrz gdzie odległość
do powierzchni na której wyświetlana jest projekcja jest znaczna (nawet
do 150 metrów). Dzięki zastosowaniu szklanych gobo możliwe są projekcje
wielokolorowe oraz zdjęcia.
VIP 300 – 2 szt.
Wysokiej jakości system modułowy firmy Clay Paky z metalohalogenową
lampa 300W. Urządzenie służy do stałych i ruchomych projekcji gobo.
Dzięki stosunkowo dużej sile światła (20 000 lumenów) projekcje
charakteryzują się wyraźnymi i jasnymi kształtami, a małe wymiary
urządzenia VIP 300 pozwalają na jego montaż na konstrukcjach
kratowych, jak również w wąskich przestrzeniach obiektów eventowych.
BATGoboir – 4 szt.
BATGOBOIR to pierwszy na rynku bezprzewodowy projektor gobo
z zastosowanym wysokowydajnej białej diody LED 10W COB. Urządzenie
wykorzystuje do zasilania wydajną baterię litową, która zapewnia
8-godzinny czas pracy projektora. Układ optyczny oparty został na ręcznie
sterowanym zoomie w przedziale 15-30 stopni i ostrości. BATGoboir
posiada dwa rozwiązania jego montażu, tj. zacisk nożycowy, pozwalający
na montaż urządzenia do szyn sufitowych oraz silny magnes, pozwalający
na aplikację do dowolnej powierzchni metalowej. Ze względu na małe
rozmiary i bezprzewodową obsługę, urządzenie znakomicie nadaje się
do projekcji w małych pomieszczeniach eventowych, wąskich korytarzach
i wnękach.
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Inteligentny panel LED
Flash FL-672 Led Panel – 42 szt.
Inteligentny panel LED typu bar wyposażony we wbudowany mikrofon oraz
posiadający wiele efektownych funkcji (niezależne sterowania 1-8 grupami
sekcji, przenikanie/przechodzenie kolorów w kolor, strobo itp.), robią
z tego urządzenia uniwersalne narzędzie oświetlenia efektowego, zarówno
podczas koncertów jak i eventów.
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Wytwornice dymu
JEM Ready 365 Hazer – 1 szt.
JEM Read 365 to urządzenie wykorzysujący zaawansowany płyn na bazie
wody, który daje wyniki porównywalne do oleju tworząc przejrzystą
bezwonną mgiełkę idealną dla ekspozycji oświetleniowych. Ponieważ
urządzenie jest praktyczne bezgłośne w pracy bardzo często
wykorzystywane jest w teatrach i studiach TV. Urządzenie to posiada
zaawansowaną technologię automatycznego wyłączania z bateryjnym
podtrzymaniem (OFG), która pozwala utrzymać gotowość pracy nawet po
utracie ciśnienia gazu, dając jednocześnie użytkownikowi czas na wymianę
butli CO2.
Look Solutions Unique 2.1 – 2 szt.
Bardzo popularna, kompaktowa wytwornica mgły firmy Look Solutions
z niezależną kontrolą zarówno pompy, jak i wentylatora. Rozwiązanie
takie pozwalające na różne ustawienie pompy i wentylatora, co daje pełną
kontrole nad emitowana mgłą, jej intensywnością i ilością. Look Solutions
Unique 2.1 może wypełnić zarówno małe pomieszczenia, jak również
duże hale widowiskowe, a jego mgła może być bardzo delikatna
„półprzeźroczysta” lub w zależności od zapotrzebowania bardzo
intensywna „ciężka”. Urządzenie charakteryzuje cicha praca i duża
wydajność (2 litry płynu = 30 godzin pracy ciągłej).
JEM ZR33 – 2 szt.
Niezawodna i bardzo wydajna maszyna do dymu JEM ZR33, wyposażona
w system parowania ZR33. Urządzenie sterowane jest poprzez moduł
DMX lub zdalnie sterowany timer, wyposażone jest w zbiornik na płyn
o pojemności 9,5 litra. Wydajność tego urządzenia to 1000m3 dymu
/ minuta. Jego niezawodność, łatwa obsługa i wydajność czynią z JEM
ZR33 urządzenie bardzo popularne podczas koncertów, spektakli i innych
imprez eventowych.
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