Informacje o produkcie
Utworzono 04-06-2020

Kurtyna LED Biała-Weselna 2mx3m + szyfon

Cena : 1.476,00 zł
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Dostępność : Na zamówienie
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Kurtyna LED - Biała + Szyfon - Dekodacja Weselna 2x3m

Kurtyna LED - Modne połączenie wysokogatunkowej tkaniny i podświetlenia LED.
Bardzo efektowny horyzont dla wszystkich mobilnych Dji.
Nowoczesna dekoracja przyjęć weselnych, chrzciny, urodzinowe party, bankiety, eventy. Doda magii i blasku każdej wyjątkowej chwili, uroczystości,
specjalnej okazji. Gwieździste niebo, czy delikatnie mieniąca się w rytm muzyki welurowa ściana, sprawi, że uroczystość będzie bardziej romantyczna dla
młodej pary, a dla gości weselnych niezapomniana.
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Podwójny panel, wykonany z wysokiej, jakości aksamitu oraz szyfonu
Tkanina trudnopalna
Kolor tkaniny: biały
Podświetlenie wysokiej jasności LED SMD
Sterowanie: za pomocą kontrolera (w komplecie)
Kolory LED do wyboru - na zamówienie
Dostępne kolory podświetlenia:

1. Jeden spośród: czewony/zielony/niebieski lub biały
2. Dwa spośród: czewony/zielony/niebieski lub biały
3. Cztery razem: czewony/zielony/niebieski/biały
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wsparcie DMX.
Wbudowane kanały automatyczne
Tryb aktywacji dźwiękiem
8 kanłów DMX
17 Programów na karcie SD (30 programów dla opcji podświetlenia RGB)
Praca automatyczna
Bardzo efektowny horyzont dla wszystkich mobilnych Dji.
Łatwy montaż i demontaż
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Specyfikacja techniczna:

Produkt

Kurtyna Świetlna LED

Kolor

Biały

Wymiary Kurtyny

2mx3m

Wymiary Kontrolera

124 x 220 x 60mm

Zasilanie

AC 90V~260V, 50Hz/60Hz

Napięcie wyjściowe

DC12V/3A

Bezpiecznik

2A

Moc

25W

Podświetlenie

LED SMD 5mm - wysokiej jasności

Ilość LED

80 sztuk

Kolory podświetlenia - na zamówienie Jeden lub dwa (mieszane) spośród: czewony/zielony/niebieski lub biały
4 kolory razem: Czewony/zielony/niebieski/biały
Sterowanie

Kotroler / wsparcie dla DMX512
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Kilka kurtyn może być podpiętych jednocześnie ( wsparcie DMX512 )

Tryb pracy sterownika

Full On, Auto program, stroboskop, aktywacja muzyką (wbudowany mikrofon) / DMX
Efekt stroboskopowy - regulowana barwa i prędkość (1-12 błysków/sek)
8 kanałów DMX
17 programów

Tkanina

welur (trudnopalny) + szyfon - kolor: Biały

Żywotność
Waga Kurtyna / kontroler
Certyfikaty
Zestaw zawiera

7 / 1kg
CE

Kurtyna LED, LED Kontroler, Przewód Sygnałowy, Przewód zasilający
18 m-cy
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Gwarancja

do 10000 godzin

