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•Počet universů: 256
•Počet kanálů: 131 072
•Počet sví�del: až 131 072
•Počet cue: 5000
•Počet cue stacků: 2000
•Počet palet 4096
•Počet grup: 5000
•Obrazovky 2 * 15” dotykových
•15 playbacků s plně motorizovanými
fadery
•15 playbacků s enkodéry
•12 víceúčelových tlačítek Execute
•Podsvícená tlačítka a fadery
•Enkodéry: 8
•Přímé DMX Porty: 4
•Síťové porty: 4
•Externí monitor: až 1920x1080
DVI-D
•USB porty: 5
•Audio vstup a výstup
•Vstup a výstup MIDI, Timecoder a
MSC
•LTC in/out
•Výsuvný vstupní port: Ano
•Console lamp
•Vestavěný záložní sdroj UPS
•Rozměry (šxhxdx cm) 860x587x85
•Weight (Kg) 35

Specifikace:

MagicQ MQ500M & MQ500M Wing

MagicQ MQ500M je určena k řízení show na té nejvyšší úrovni.
Konzole přímo podporuje až 200 DMX universů, bez nutnos�
použi� přídavného procesingu. V Playback sekci nyní najdete 42
playbacků (15 plně motorizovaných faderů, 15 playbacků s
enkodéry a 12 víceúčelových Macro/Execute/playbacků.
Pro ještě efek�vnější a příjemnější práci je konzole vybavená
podsvícenými tlačítky a enkodéry, dvěma vestavěnými 15”
displeji s nastavitelným pozorovacím úhlem a podporou ovádání
gesty.
Připojením MagicQ Stadium WingM získáte ještě více playbacků a další přídavný displej!

MQ500M Stadium má vestavěný MagicVis 3D vizualizér s kvalitním rederingem světelných kůželů a gobo efektů. To znamená, že si
můžete show v klidu předprogramovat a �m ušetříte čas v den konání show.

Konzole MQ500M má také 4 vestavěné DMX porty a 4 ethernetové spínače. Divadelní světelní designéři pak jistě ocení kolečko
intenzity v programovací sekci a 100 mm crossfadery.



MagicQ MQ500M Wing je poslední novinka série ChamSys Stadium, navržená pro zvýšení úrovně ovládání světelných show
a skvěle doplňuje a rozšiřuje konzolo MagicQ 500M.

Má celkem 30 playbacků (15 playbacků s plně motorizovanými fadery a 15 playbacků s enkodéry). Pro ještě příjemnější práci
jsou všechny playbacky podsvíceny (RGB).

MagicQ MQ500M Wing má dále 4 otočné enkodéry, které můžete ovládat pomocí tlačítka Execute a jiných oken v MagicQ.

MagicQ MW500M Wing má zabudovaný full HD multidotykový displej s nastavitelným pozorovacím úhlem a podporou gest. Na
displej Stadium Wingu lze přenést libovolné okno MagicQ.

Výbava dále zahrnuje podsvícená tlačítka a USB port pro nabíjení Vašeho telefonu.

K pultu MagicQ 500M se připojuje USB nebo HDMI kabelem.
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• 15 playbacků s plně motorizovanými fadery
• Celkem playbacků: 30
• 2 plně motorizované cross fadery
• Enkodéry: 4
• Podsvícená tlačítka
• RGB Podsvícené fadery a enkodéry
• Přímé DMX porty: 4
• USB port pro nabíjení telefonu
• Přední kapsa, vhodná např.pro tablet
• Vestavěná UPS, využívající 12v Lead-Acid
baterii
• Příkon: 110 to 240 VAC
• Šířka: 471mm
• Hloubka: 587mm
• Výška: 85mm vepředut, 188mm na krajích
• Hmotnost: 13KG

Specifikace:

MagicQ MQ500MWing


