
SÉRIA SVETELNÝCH PULTOV FLX 



Svetelný pult FLX je navrhnutý tak, aby vám ušetril čas a 
maximalizoval vašu kreativitu, je plne vybavený, 
prenosný a ľahko použiteľný. 

FLX vám poskytuje neobmedzený prístup k 2048 
kanálom (rozšíriteľné až na 8192), bez obmedzení na 
zariadeniach. Vybratie tej správnej farby už nie je 
náročnou úlohou! 



Od návrhu až po výrobu bol FLX vyvinutý pre prácu v širokej 
škále náročných situácií, so zvláštnym ohľadom na živé 
podujatia a turné, viacúčelové miesta, divadlá a vzdelávacie 
aplikácie. 

Pomocou otočných enkodérov alebo zabudovaného 
nástroja na výber farieb dotykovej obrazovky rýchlo a 
presne vytvorte požadovanú farbu a rýchlo ju nahrajte 
priamo na ktorúkoľvek z 240 paliet farieb s okamžitým 
prístupom, aby ste ich neskôr mohli vyvolať. 



A pre všetky skutočne dôležité funkcie, ktoré potrebujete 
znova a znova - máte vždy priamy prístup skrz tlačidlo Z. 

Nástroje ako Auto Palettes a RigSync vykonávajú všetky 
prípravné práce, vďaka čomu môžete pracovať rýchlejšie 
ako kedykoľvek predtým. Čas programovania je skrátený 
jednoduchou trojstupňovou metódou programovania 
pohybujúcich sa svetiel, zmeny farby a konvenčných 
postupov - čo chcete, ako chcete a kde chcete.  





Vlastnosti svetelného pultu FLX 

q  Ovládajte až 2048 zariadení (rozšíriteľné až na 8192) 
q  24 multifunkčných faderov 
q  Používateľom definovateľné tlačidlá 
q  241 playbackov (každé s funkciou submaster a úplnou 

funkciou cuestack) 
q  240 skupín, palety 4 x 240 (farba, tvar lúča, poloha, efekt) 
q  Výstup DVI-D pre voliteľný externý dotykový displej 
q  Ovládače GO, Pause & Playback Fader pre divadelné 

ovládanie 
q Multi-touch rozhranie pre farebné a pohyblivé svetlá 
q  Ručné intuitívne ovládanie pomocou 4 otočných 

enkodérov  
q  Bezplatné mobilné aplikácie na bezdrôtové ovládanie (iOS 

a Android) 
q  Art-Net 4, sACN a CITP 
q  7-palcová dotyková obrazovka 
q  Automatické skupiny, palety, efekty a makrá 
q Miešanie farieb a výber obrázkov 

q  Farebné palety podľa nálad 
q  Aditívne, subtraktívne a HSV riadenie 
q  Ukladajte jednotlivú alebo viac cues pri každom 

prehrávaní 
q  Knižnica svietidiel s viac ako 10 000 variantami  
q  Kompatibilita s RDM 
q  Kompatibilita showfile s inými konzolami ZerOS 
q  Tichá prevádzka bez prachu a bez ventilátora 
q  Robustná konštrukcia s dvojitým povrchom odolná 

proti poškriabaniu 
q  Kanály prepojiteľné na 64 univerzách 
q  Dva výstupy XLR (2 x 5 pinov) 
q  3-ročná záruka 
q  CE vyhovuje všetkým relevantným normám 

Navrhnuté a vyrobené podľa noriem ISO9001: 
2015 



SÉRIA PULTOV FLX S 



SÉRIA SVETELNÝCH PULTOV FLX S 


Konzoly FLX S sú jednoduché na naučenie a 
ovládanie. Poskytujú všetky funkcie, ktoré 
potrebujete a za prijateľnú cenu. 
Rotačné svetlá môžu byť ovládané pomocou 
multi-touch dotykového panelu s posunom / 
nakláňaním, otočných enkodérov alebo s 
automatickými efektmi . 
 



Od dizajnu po výrobu boli FLX S24 a FLX 
S48 vyvinuté tak, aby pracovali v širokom 
spektre aplikácií, so zvláštnym ohľadom na 
vzdelávanie, kostoloch, kultúrnych domoch, 
spoločenské akcie, firemné akcie, koncerty, 
a mnoho ďalších ... 

Vstavané nástroje, ako sú automatické palety a RigSync, vykonávajú všetky 
prípravné práce a umožňujú vám pracovať rýchlejšie ako kedykoľvek 
predtým. Programovací čas je skrátený jednoduchou trojstupňovou metódou  
programovania - čo chcete, ako chcete a kde chcete. A pre všetky tie skutočne 
dôležité funkcie, ktoré potrebujete znova a znova - vždy máte priamy 
okamžitý prístup pomocou tlačidla Z. 
	



FLX S24 
	

FLX S48 
	
	

VLASTNOSTI  
Nekompromisný pomer výkon a kompaktnosť 
pultu s priamym prístupom ku každému svetlu 
vo vašej výbave. 

q  Ovládajte až 48 LED, pohyblivých svetiel a 
konvenčných zariadení 

q  24 multifunkčných faderov 
q  49 playbackov (každé s funkciou submaster a 

úplnou funkciou cuestack) 
q  48 skupín, palety 4 x 48 (farba, tvar lúča, poloha, 

efekt) 

VLASTNOSTI  
Zdvojnásobte výkon s intuit ívnym a 
praktickým ovládaním až 96 svietidiel a 
výstupom z dotykového monitora, čím získate 
prehľad o vašej show. 
q  48 multifunkčných faderov 
q  97 playbackov(každé s funkciou submaster 

a úplnou funkciou cuestack) 
q  96 skupín, palety 4 x 96 (farba, tvar lúča, 

poloha, efekt) 
q  Výstup DVI-D pre voliteľný externý 

dotykový displej (1024 x 768) 



Ďakujeme, že ste si pozreli túto prezentáciu. 
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať. 

www.citylight.sk 
www.zero88.com 

  


