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Titan 2048 interface

Pokud si tento produkt objednàte v setu s ostatn-mi, meete dodate-n'u'etit a-3%! Hodnoceno tohoto produktu existuja prozat-m jen v jin-ch jazyc-ch. Nemecky (2) Anglicky (1) Dobrá zpráva!!! Jste na správném místě pro 2048 dmx řadič. Nyní už víte, že ať už hledáte cokoliv, určitě to najdete na AliExpressu. Máme doslova tisíce skvělých produktů ve všech produktových
kategoriích. Ať už hledáte high-end štítky nebo levné a ekonomické hromadné nákupy, garantujeme, že je to tady na AliExpress. Najdete zde oficiální obchody pro značky vedle malých nezávislých prodejců za zvýhodněné ceny, z nichž všechny nabízejí rychlou a spolehlivou přepravu, stejně jako pohodlné a bezpečné platební metody, bez ohledu na to, kolik se rozhodnete utratit.
AliExpress nikdy nebude poražen na výběr, kvalitu a cenu. Každý den najdete nové on-line nabídky, in-store slevy a možnost ušetřit ještě více tím, že sbírá kupóny. Ale možná budete muset jednat rychle, protože tento špičkový řadič 2048 dmx se stane jedním z nejvyhledávanějších bestsellerů v žádném okamžiku. Přemýšlejte, jak žárlivý jste, že budete přátelé, když jim řeknete,
že máte 2048 dmx řadič na AliExpress. S nejnižšími on-line ceny, levné přepravní sazby a místní možnosti sběru, můžete ušetřit ještě více. Pokud jste stále ve dvou myslích na řadiči 2048 dmx a zvažujete výběr podobného produktu, AliExpress je skvělým místem pro porovnání cen a prodejců. Pomůžeme vám zjistit, zda stojí za to zaplatit navíc za high-end verzi, nebo pokud se
dostanete stejně dobrý obchod tím, že položku levnější. A pokud si jen chcete dopřát sami sebe a splash na nejdražší verzi, Bude AliExpress vždy ujistěte se, že můžete získat nejlepší cenu za své peníze, a to i vám vědět, kdy budete lépe čekat na podporu začít, a úspory, které můžete očekávat, že dělat. AliExpress se pyšní tím, že se ujistí, že máte vždy informovanou volbu,
když nakupujete v jednom ze stovek obchodů a prodejců na naší platformě. Každý obchod a prodejce je hodnocen pro zákaznický servis, cenu a kvalitu reálnými zákazníky. Kromě toho můžete najít recenze obchodu nebo jednotlivých prodejců, stejně jako porovnat ceny, přepravní a slevové nabídky na stejný produkt čtením recenzí a recenzí zanechaných uživateli. Každý nákup
je hodnocen hvězdičkami a často má recenze, které zanechali předchozí zákazníci a které popisují jejich transakční zkušenosti, takže si můžete pokaždé koupit s důvěrou. Stručně řečeno, ne brát naše slovo pro to - jen poslouchat naše miliony spokojených zákazníků. A pokud jste v AliExpressu noví, necháme vás dostat se do tajemství. Těsně předtím, než kliknete na tlačítko
koupit nyní v transakčním procesu, chvíli zkontrolujte kupóny - a ušetříte ještě více. Můžete najít obchod kupóny, AliExpress kupóny nebo si můžete sbírat kupóny každý den hraním her na aplikaci AliExpress. A protože většina našich prodejců nabízí dopravu zdarma - myslíme si, že budete souhlasit s tím, že jste Tento 2048 dmx řadič za jeden z nejlepších on-line ceny. Vždy
máme nejnovější technologie, nejnovější trendy a nejdiskutovanější značky. Na AliExpress je vysoká kvalita, cena a servis normou - pokaždé. Začněte nejlepší zážitek z nakupování, jaký kdy budete mít. Tiger Touch dmx Tiger Touch 2048hp Tiger Touch konzole řadič, s prsty dotýká vaší budoucnosti! Výkonný jevištní ovládací pole a vybaven novým intuitivním operačním
systémem Titan, Make Tiger Touch se stal celkovým výkonem, velmi konkurenční osvětlovací konzole! Technické nastavení: Výkonný scéna kontrolní místo Nový intuitivní operační systém titan rozhraní reaktivní velká obrazovka, plná dotyková obrazovka, čínština / angličtina rozhraní vestavěný 15,4-palcový světelný dotykový displej, a může být rozšířena dotyková obrazovka 17-
palcový Art-Net rozšířenou podporu, podporuje celkem 12 kanálů rozhraní DMX -6144 20 Scény a Chaser Master Plus 1000 virtuální replay Plně kompatibilní s odborníky na perla show soubory10 makro tlačítka a makro knihovna Artnet Avotalk a citp protokol Podpora CITP protokol podporuje multimediální materiál Více než 1000 světové knihovny spotřebitelských svítidel a
postavený Osobnost Builder světelná knihovna psát software TITAN free operační software operační software postavený volný krok Simulace Visualize Zde je návod, jak to částečné zavedení : Tělo stolu: Hrací plochy vlevo od shora dolů 1. Přidejte stránku Uložit na stránku 2. Celkový jas mimo klávesu 3. Master Stmívač Fader Právo je stejné s 2010 Pearl zpracovává pouze
ovládací klíč a putter programu. 1.The pravém horním rohu běžec zóny je známý přepínač režimu, jako je obyčejný tří-polohový přepínač, což eliminuje nastavení kláves, takže někdo může volně měnit konzoli, takže musí kultivovat více zálohování, u disk nést dobrý zvyk. 2.The tři klíče se trochu, není otevřen k použití. 3.Three Wheel změnit vlastnosti, následující tři tlačítka pro
posun pro použití spínací rozhraní. Nad uvedením zelené 1. Levé měkké tlačítko a lampa pro funkční menu. 2. Vpravo nahoře od shora dolů pro putter program, individuálně řízené bodové ovládací tlačítko, spodní část makro kláves. Rychlé klávesy okna a 1.Levé digitální klávesy jsou rychlé tlačítko okna, nahoru a dolů jsou informace o osvětlení, programy, osvětlení, nastavení,
barva, pozice, výstup paprsku. 2.Ovládací tlačítka v pravém horním rohu, zleva doprava, jsou virtuální scéna, velikost okna, poloha okna, zavře. 3.The následující je stejný s 2010 Pearl digitální klávesnice. Pearl 2010 Program Kontrolní zóna stejnou funkci a ovládání. Programovací zóna 1. shora dolů jsou zachování scény, multi-krok a uložit seznam programů, makro, kopírování
přesunout, uložit hardware, odstranit, rozšířit, zavřít, zavřít a uvolnit, páření, aktualizovaný hardware, disk funkce. 2. Právo na jas, závěrka stroboskop, pozice, barva, barevný mix, model, model dva, zoom zaostření duhovka, zoom, efekt, rychlost, obrat, rychlé osvětlení. Tiger výhodou vysoce kvalitní dotykové konzole a tlačítek Faders, cítit pohodlněji, hladší provoz pro zajištění
dlouhé životnosti; Optimalizovaný návrh obvodu a procesu, spolehlivější a stabilnější; Hliníkové fóliové povrchové lodě, kovové háčky vestavěných panelů zcela eliminují statickou nebo interferenční lištu na pouzdře obsluhy, nejsou přibity k zemi; Vylepšený přepínač kláves režimu, měkké LED lampy vysokého jasu typu, větší ozářená oblast; Skutečné rozhraní USB2.0, rychlejší,
externí přístup, aby mobilní úložiště pohodlnější a jednodušší použití; Konzole postavena 15,4-palcový široký dotykový displej (průmyslový displej), vysoké rozlišení, vysoký jas, přesný a spolehlivý realistický dotykový displej; Zjednodušený vzhled design, menší a kompaktnější, pohodlnější pro přepravu mobilních provedení; DMX silná rozšiřovací kapacita, která vám umožní
používat nejnižší náklady, omezené zdroje, ovládat více lamp, maximalizovat účinnost; Budeme používat perlovou konzoli, znovu se naučit dotek tygra, snadněji začít, tři minuty, aby vás naučil programování; Výkonný operační systém Titan (Titan); Procesor Core Duo, 60GB pevný disk SSD, 2 GB paměti; Podpora zobrazení čínského menu, integrované do několika jazyků;
15,4palcová integrovaná velkoplošná obrazovka s vysokým rozlišením, která podporuje síťová zařízení s počítačem pro ovládání různých vizualizačních softwaru 3D osvětlení; Funkce podpory sítě Art-Net, rozšiřitelné na 12 výstupních linek DMX (pole), 6144 kanálů; 10 funkčních tlačítek makra, která vám umožní pracovat rychleji; 20 fadery čtení program podporuje více než 1000
reprodukované; Výkonný atribut ovládací okno, CMY paleta pickup systém - RGB; Konzole sám 2048 DMX-512 kanálový výstup, přichází s 4 rozšíření (prodává se samostatně), celkem 4096 kanálový výstup; Podpora graffiti-jako logo obrazovky funkce; Rychlý a snadno použitelný grafický generátor, snadnější integrovaná grafická klasifikace; Podpora protokolu CIPT, lze vidět
přímo v obraze miniaturní mediální server media clip center console; Podporuje přístup Wi-Fi, bezdrátové ovládání světel, mobilní zařízení (iPhone, iPad Touch) dálkové ovládání osvětlení; Integrovaná databáze tisíců světel, světelná knihovna postavena editační software, stále můžete ovládat rozložení knihovny jevištních světel; Postavena Visualize osvětlení-styl vizualizace line,
pre-naprogramovaný? Žádný problém! Podpora synchronizace midi časového kódu zvuku a světla, můžete také přehrávat hudbu v konzoli. Odešlete časový kód pro ovládání přehrávání osvětlovacího programu. AC90-270 rozhraní napájecího vstupního rozhraní, s vypínačem; Standardní DMX-512 Rozhraní 4 Celkem 2048 kanálů; rozhraní USB2.0 2; MIDI vstupní a výstupní
rozhraní; Standardní port 25 pinů, můžete připojit tiskárnu a další; Ethernetové síťové rozhraní 1; Gooseneck Lamp rozhraní 1; Ps2 klávesnice, myš rozhraní pro každého z nich; Standardní barevné rozhraní VGA; Tlačítko reset; Vstup a výstup zvuku, rozhraní mikrofonu pro každou FireWire 1; Optické rozhraní; Náhradní USB port. Čistá hmotnost: 13 KG Velikost balení: 68 - 42 -
15 CM Vstupní napětí: 110V - 220V 50 - 60Hz 60Hz 60Hz
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