EC-30
Controlador de eventos pequenos

b Projetado
especificamente para
eventos pequenos
b Controle integral da
apresentação ao alcance
da sua mão
b Acesso instantâneo a
funcionalidades
essenciais

A versão mais compacta dos controladores Event Master
oferecem acesso instantâneo aos recursos mais importantes em
todas as áreas, de uma cabine em uma mostra até um grande
evento corporativo, e até mesmo uma turnê musical. O EC-30
oferece ao operador uma superfície compacta e um fluxo de
trabalho simplificado, junto com controle na ponta dos dedos
onde o orçamento e espaço são fatores determinantes. O EC-30 é
uma extensão do conjunto de ferramentas do Event Master,
colocando as seleções essenciais para fontes, predefinições,
camadas e destinos na ponta dos dedos. Como um periférico de
USB adicionado ao seu computador de controle Event Master
existente, é a alternativa mais compacta com melhor custobenefício a um controlador de tamanho pleno.
EC-30

b Controle complementar para comutadores da série Event Master
b Barra T de alta resolução
b 4 botões programáveis pelo usuário com visores LCD personalizáveis
b Botão de camada de fundo dedicado
b 8 botões de seleção de camada dedicados com funcionalidade de
multipágina
b Botões de função de camada dedicados para transições, congelamento
e FX arming

EC-30

Barco

b 12 botões de destino definido pelo usuário, com funcionalidade de
multipágina
b Porta USB para conexão com computador de host
b LEDs de status e visores de LCD codificados por cores
b Fonte de alimentação com ajuste automático 12 V 2,08 A (100 a 250
VCA)
b Dois botões de função personalizados atribuíveis pelo usuário
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EC-30

Conectividade

Conexão USB a partir do computador de host do Conjunto de Ferramentas do Event
Master (OSX ou Windows 7 e superior)

Dimensões (AxLxP)

105,4 x 465,6 x 321 mm (4,15 x 18,33 x 12,63 polegadas)

Peso

3,18 kg (7 lbs)
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