Medium Lights
Toepassingen
•
•
•

Alle events waarvoor een dynamische, atmosferische belichting nodig is, bijvoorbeeld : om een
stand te belichten in een expo, om een middelgroot podium te belichten, etc.
Fuiven
Huwelijksfeesten

Beschrijving
Standaard omvat deze oplossing de volgende 4 lichten :
•
2 professionele LED zogenaamde moving heads van het type wash (zie illustratie hieronder),
die om het even welke kleur kunnen aannemen.
•
2 professionele LED zogenaamde moving heads van het type spot (zie illustratie hieronder).
Het zuinig energieverbruik van deze 4 lichten zal un in staat stellen ze aan te sluiten op de
electriciteitsinstallatie van eender welk normaal huis of kantoor.
Daarnaast omvat deze oplossing ook een rookmachine en twee verticale structuren (hoogte 3 meter)
om de verschillende lichten aan op te hangen.
Tenslotte is ook een licht-ingenieur inbegrepen alsook een licht-console om het systeem exact af te
stellen volgens u verwachtingen (bewegingen, kleuren, intensiteit, snelheid, etc.).

Optioneel stellen we voor het materiaal te verdubbelen. Dit zal het totale licht-rendement aanzienlijk
vermeerderen.

Tip : in de twee moving heads van het type spot kunen zogenaamde gobo's worden
gemonteerd. Gobo's zijn kleine metalen of glazen schijfjes (zie illustratie links) op de welke
een standaard patroon of een specifiek logo kan worden aangebracht. Die kan dan op zijn
beurt worden geprojekteerd op een muur, een plafond, een dansvloer, etc. U mag altijd
contact met ons opnemen voor meer informatie betreffende deze mogelijkheid.
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Medium Lights
Detail
Hoev.

Beschrijving

Standaard
2
LED moving head Martin MAC350E (spot)
www.martin.com/product/product.asp?product=mac350entour

2

LED moving head Martin MAC301 (wash)
www.martin.com/product/product.asp?product=mac301wash

1
1
2
1
1
1

Hazer Martin 2500Hz with DMX interface
Light console Martin LightJockey2 with external fader board
Truss Prolyte 3 mts + heavy-duty baseplate + white truss sleeve + pair of LED
lights Showtec PAR-36 + transverse tube
Light cable set
Heen en weer transport, op- en afbouw / vast tarief zone Brussel (***)
Programmatie en operatie
(***) Voor andere bestemmingen nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.

Optie 1 : Materiaal verdubbelen
2
LED moving head Martin MAC350E (spot)
www.martin.com/product/product.asp?product=mac350entour

2

LED moving head Martin MAC301 (wash)
www.martin.com/product/product.asp?product=mac301wash

2
1

Truss Prolyte 3 mts + heavy-duty baseplate + white truss sleeve + pair of LED
lights Showtec PAR-36 + transverse tube
Light cable set

Nota's
- Dit aanbod is onderhevig aan de beschikbaarheid van het materiaal.
- Om te bestellen : Schriftelijke bevestiging & betaling van het volledig bedrag op
rekeningnummer IBAN BE18363057077365 (ING). Lees de gedetailleerde
bevestiginsprocedure op www.make-a-show.com/TermsandConditions.pdf
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