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PAINTE™
PAINTE je kompaktná rotačná hlava, ktorá poskytuje tiché a kvalitné profilové riešenie pre

scény s krátkou a strednou projekčnou vzdialenosťou. Využiteľnosť si nájde v divadelnom,

televíznom, inštalačnom prostredí, ale aj na live eventoch rôzneho druhu. Pôsobivý výkon svietidla

12 000 lumenov má iskrivé, jasné biele svetlo s neobmedzenými farbami vďaka pokročilého

systému miešania farieb CMY.

Svietidlo je navrhnuté pre prostredia citlivé na hluk a je vybavené bielym LED zdrojom TE

310W HP z prelomového radu technológií TRANSFERABLE ENGINE spoločnosti Robe,

motorizovaným zoomom 8° - 48° a s mnohými ďalšími funkciami je ideálny pre širokú škálu
aplikácií.

Zdroj svetla

TE™ 310W biela LED 
TRANSFERABLE ENGINE

Svetelný výkon
14 900 lm, 24 000 lx @ 5m, 

Cpulse™ flicker free pre HD a 

UHD kamery, , vhodné pre 8K a 

16K

Rozsah zoomu

8° - 48°

Efekty

Statické a rotujúce gobo

kotúče, orezávacie nože s 
plnou clonou, prizma



Spikie+®
Nový Spikie+ si zachováva rýchlosť, kompaktný dizajn pôvodného modelu a z

jediného 60W RGBW zdroja generuje o 25 % viac lumenov. Svietidlo má špeciálne
navrhnutú 110 mm prednú šošovku a rýchlo sa pohybujúci zoom, ktorý vytvára lúče od

veľmi tesných 4°až po mäkký a široký 28° wash.

MCFE™ - Multi-Coloured Flower Effects vytvára ostré viacfarebné svetelné hroty,

ktoré sa otáčajú obojsmerne s premenlivou rýchlosťou.

Jedinečný mechanizmus Beam Effects Engine transformuje výstup do troch prenikavých

úzkych lúčov, zatiaľ čo nepretržitý pohyb PAN a TILT dodávaďalšiu vrstvu dynamiky.

Miešanie farieb je zabezpečené cez CMY alebo RGBW.

Spikie+ je skrátka malý, rýchly a kompaktný.

Zdroj svetla

60W RGBW LED

Svetelný výkon

1 550 lm, 11 000 lx @ 5 m

Rozsah zoomu

4°-28°

Efekty

MCFE™ - viacfarebné kvetinové efekty, 

farebný dúhový efekt, 3 fazetová prizma



iBeam 250™
iBeam 250™ je najnovším modelom z neustále sa rozrastajúcej iSeries spoločnosti Robe, ktoré

majú plné krytie IP65. Ponúka obľúbené atribúty wash-beam svietidla - rýchlosť, farby, rozsah zoomu

v jednom tele, ktoré zvládne všetky výzvy spojené s použitím v exteriéri.

Model iBeam 250™, ktorý je ideálny na festivaly, koncerty, divadelné predstavenia a akékoľvek

vonkajšie podujatia alebo produkcie s nepredvídateľným počasím, má tiež všetky obľúbené vlastnosti

svojho masovo populárneho príbuzného v interiéri, modelu LEDBeam 150™. Dômyselná ochrana je

špeciálne navrhnutá a vyvinutá tak, aby zabezpečila, že svietidlo je úplne utesnené a spĺňa normu

IP65. Hliníkový kryt poskytuje optike bezprašné prostredie, čím sa eliminuje potreba častého čistenia,

bežnej údržby a poškodenia plastových častí UV žiarením.

Technológia NFC (Near-Field Communication), nastavenie, diagnostika a výkonnostné

funkcie sú prístupné priamo z mobilného zariadenia, aj keď nie je svietidlo napájané, prostredníctvom

aplikácie Robe Com.

Zdroj svetla

7x 40W RGBW multičipy

Svetelný výkon

4 400 lm, 15 000 lx @ 5 m

Cpulse™ flicker free pre 

HD a UHD kamery, 

vhodné pre 8K a 16K

Rozsah zoomu

3,8° - 60°



TetraX™

Tento produkt bol vyvinutý po obrovskom úspechu produktov Tetra1™ a Tetra2™. Do

modelu TetraX™ bol pridaný dynamický pohyb PAN s extrémne rýchlym nepretržitým otáčaním,

ktorý výrazne zvyšuje možnosti SWEEP efektu. Každý z 9 rovnomerne rozmiestnených pixelov

generuje mimoriadne tesný 4° lúč a ich kombináciou vzniká jasný, definovaný "list" svetla.

Homogenizované lúče a plynulý motorizovaný zoom

s pomerom 11:1 poskytujú mimoriadne plynulý wash až do 45°.

TetraX™ vyniká tromi patentovanými efektmi MCFE™ Multi-Coloured Flower Effects -

vyžarujúcimi ostré, viacfarebné svetelné hroty s premenlivou rýchlosťou a ovládaním smeru

otáčania, ktoré ešte viac zvyšujú účinok animácií vo vzduchu.

Zdroj svetla

9x 40W RGBW LED multičipy

Svetelný výkon

5 300 lm

Rozsah zoomu

4° - 45°

Efekty

3x MCFE™ Multi-coloured Flower

Effects, ovládanie pixelov, plynulé 

otáčanie



T11 Profile™, T11 Fresnel™, T11 PC™
T11 je statické svietidlo dostupné v troch verziách (Profile, Fresnel a PC) Je navrhnuté ako dokonalá alternatíva

pre všetky kultúrne priestory, divadlá a priestory, ktoré chcú obnoviť svoje existujúce "generické" osvetľovacie

zariadenia a prejsť tak na najnovšiu LED technológiu so zaručenou spoľahlivosťou a kvalitou spoločnosti Robe.

Toto riešenie "tri v jednom" zmierňuje dodatočné náklady na samostatné nákupy svietidiel a zahŕňa udržateľnejšiu
budúcnosť.

T11 Profile MFS™ (Manual Follow Spot) od spoločnosti Robe využíva vynikajúci výkon a rozsah zoomu T11

Profile™ a zároveň poskytuje vysoko flexibilný, plne funkčný, kompaktný follow spot, ktorý je možné parametrovo

ovládať fyzicky na svietidle, ale aj diaľkovo zo svetelnej konzoly.

MSL-TE™ 350W LED zdroj, ktorý generuje zo svietidla viac ako 11 800 lumenov, má aj všetky výhody

TRANSFERABLE ENGINE - náklady, výmena a nahradenie.

Táto multispektrálna LED technológia poskytuje identické farebné charakteristiky a ovládanie svietidiel série T,čo zaručuje úplnú farebnú konzistenciu v rámci celej osvetľovacej inštalácie od Robe.



Ďakujeme, že ste si pozreli našu prezentáciu.

Pre viac informácií o produktoch a cenách nás neváhajte kontaktovať.

citylight@citylight.sk

www.citylight.sk

www.robe.cz
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