
Aby Vás počasie nezaskočilo.

Pripravte sa na jeseň s profesionálnymi

svietidlami od CLF



POSEIDON

WASH XL
Poseidon Wash XL je výkonná a všestranná wash rotačná hlavica,

ktorá je použiteľná v interiéri, ale aj exteriéri vďaka svojmu krytiu IP65.
WASH XL ma osadených 19 individuálne ovládateľných RGBW LED diód a je
vybavené širokým rozsahom zoomu od 4,5° do 60°.

Na doplnenie vynikajúcich vlastností bola implementovaná 360°
otočná predná šošovka, ktorá poskytuje kaleidoskopické efekty a pre ďalšie
vizuálne efekty možno použiť aj dodatočný LED RGB prstenec. Všetky LED
diódy je možné ovládať manuálne, ale na jednoduché vytváranie zložitých
efektov sa dá využiť aj zabudovaný makro zdroj.

Pri použití BEAM módu ma lúč presné a ostré ohraničenie.
Elegantne tvarované telo je vybavené špeciálnymi motormi, ktoré umožňujú
bezkonkurenčne rýchle a presné PAN , TILT pohyby.



POSEIDON

WASH XS
Poseidon WASH XS je malá, výkonná a všestranná

rotačná hlava s krytím IP65, ktoré ponúka rovnomerné
vzdušné projekcie, intenzívne lúče a veľmi tichú prevádzku.

WASH XS disponuje 7 individuálne ovládanými RGBL
LED diódami a ponúka široký rozsah zoomu od 4° do 30°
(36° v širokouhlom režime).

Stupeň krytia IP65 spolu so špeciálne navrhnutým
objektívom a rýchlym zoomom ponúka vynikajúce vlastnosti
washu. Všetky LED diódy možno ovládať manuálne, ale na
jednoduché vytváranie komplexných efektov možno použiť aj
vstavaný makro zdroj.
Pevné hliníkové puzdro zaručuje vysokú odolnosť svietidla.



POSEIDON

BEAM

CLF Poseidon Beam je výkonné exteriérové svietidlo, ktoré
bolo vyvinuté na plynulé miešanie farieb CMY. Svietidlo Poseidon
Beam vychádza z úspešného svietidla CLF Aorun a je vybavené
rýchlou a presnou sadou funkcií vrátane dvoch priziem, gobo kotúča,
animačnej sekcie a 6° frostu. Široký 190 mm objektív a jedinečná
optika umožňujú veľké stredové efekty s jasným a úderným lúčom,
ktorý produkuje 400 W svetelný zdroj. Farby možno plynule miešať
pomocou CMY a pevného farebného kotúča.

Telo Poseidonu má krytie IP65 a je vybavené motormi
umožňujúcimi rýchle pohyby PAN a TILT.

Poseidon Beam je jedným z najrýchlejších a najvýkonnejších
exteriérových beamov vo svojej triede.



POSEIDON

HYBRID
CLF Poseidon Hybrid je hrdým členom rodiny Poseidon s krytím IP65.

Vyznačuje sa extrémnym svetelným výkonom, ktorý umožňuje silné efekty vo
vzduchu.

Je to svietidlo priam určené pre všetky vonkajšie aplikácie vyžadujúce
vynikajúce svetelné beam a wash efekty.

Multifunkčný Poseidon Hybrid je vybavený 400W svetelným zdrojom,
rýchlou a presnou sadou funkcií vrátane miešania farieb CMY, troch priziem,
dvoch gobo kotúčov, rotujúceho animačného kotúča a 6° frostu. Široký rozsah
zoomu 2° - 45° umožňuje jednoduché prepínanie z beamu na spot bez potreby
výberu rôznych režimov.

Elegantne tvarovaný kryt je vybavený špeciálnymi motormi, ktoré
umožňujú neprekonateľne rýchle a presné pohyby PAN, TILT. Dômyselný kryt
eliminuje prach v optickej dráhe a tým sa ľahko servisuje.



HERA

CLF Hera sa vyznačuje vysokým výkonom a vynikajúcim
plynulým miešaním farieb RGBWAUV. Bohaté farby, jemné pastelové
tóny a homogénny 30° uhol vyžarovania zabezpečuje 12 výkonných
LED diód, ktoré možno presne stmievať pomocou 16-bitového
ovládania stmievania. Vďaka stupňu krytia IP65 je svietidlo Hera
vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri.

Jedinečná konštrukcia hliníkového tela s jedným držiakom
poskytuje možnosť postavenia aj zavesenia. LCD displej ponúka
jednoduchý prístup k nastaveniam, ale aj k manuálnemu ovládaniu.

Tichá prevádzka je zabezpečená vďaka inteligentnému
systému chladenia.



YARA

CLF Yara je ideálne svietidlo určené na akékoľvek
použitie s vynikajúcim plynulým miešaním farieb RGBW, ktoré
zabezpečuje 14 výkonných LED diód s veľmi výrazným 15° uhlom
vyžarovania. Špeciálne vybrané LED diódy poskytujú vysoký
výkon s intenzívnymi farbami a výnimočným vyvážením bielej.
Vďaka stupňu krytia IP65 je svietidlo Yara vhodné na použitie v
interiéri aj exteriéri.

Yara sa dodáva s jedným pevným držiakom, ktorý
umožňuje samostatné postavenie, ale aj zavesenie. Okrem toho je
Yara vďaka pevnému puzdru dokonalým riešením na intenzívne
používanie. Svietidlo je vybavené LCD displejom na jednoduchý
prístup k interným nastaveniam.

Tichá prevádzka je zabezpečená vďaka inteligentnému
systému chladenia.



Ďakujeme, že ste si pozreli našu prezentáciu.

Pre viac informácií o produktoch a cenách nás neváhajte kontaktovať.

citylight@citylight.sk

www.citylight.sk

mailto:citylight@citylight.sk
http://www.citylight.sk/

