let there be light

DMX Lighting Software

Crie os seus próprios palcos em 3D e,
em seguida, importe as posições dos
objectos para o controlador. Seleccione
e programe as suas luzes utilizando uma
imagem do seu palco em 3D!

Controle os seus objectos com o Preset
Manager. Graças à função de múltiplas
selecções,
seleccione
objectos
com
diferentes predefinições e serão mostradas
todas as predefinições comuns, permitindo
o controlo em simultâneo de diversos
objectos de iluminação.

Programe a sua apresentação seguindo a
arquitectura
«Deixas/Sequências/Cenas».
Execute a sua apresentação em modo REAL e
controle as suas luzes manualmente com a entrada
DMX ou com um controlador MIDI.
Funções principais
Adicione os seus objectos de iluminação em alguns
segundos graças ao Patch Manager
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Guarde a sua apresentação na memória da interface
com o modo «autónomo». Active a sua sequência a
partir das portas da interface e visualize o número de
sequência actual no ecrã. Este modo é muito útil em caso
de bloqueio do computador ou dentro de uma aplicação
arquitectural

Visualização em 3D

Gerador de efeitos : Desde um simples movimento até
um efeito RGB complexo, bem como a reprodução de um
vídeo numa matriz RGB, a criação de efeitos avançados
torna-se uma brincadeira de crianças

ULTIMATE

Biblioteca de perfis

Saída DMX
Editor de perfis : Apresentando um novo formato
que inclui as mais recentes funções disponíveis em
dispositivos DMX, o novo editor de perfis permite criar
os seus próprios dispositivos rápida e facilmente

Entrada DMX

3D Visualizer : Utilizando as mais recentes tecnologias
de representação em 3D, bem como o novo formato de
perfil de objectos, o novo visualizador em 3D oferece um
realismo e qualidade sem precedentes.

Memória autónoma

Activação MIDI
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