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Curved White

AFMETINGEN:

LEDSCREEN:

AANSTURING:

CONTENT:

STROOM:

DJ GEAR:

GEWICHT:

Het formaat van het P15 ledscherm is 146 pixels breed x 34 pixels hoog. Dit scherm is dimbaar.

De Led DJ booth Curved White wordt aangestuurd d.m.v. een meegeleverde touch-screen controller.
Het is niet mogelijk deze booth op een andere manier, d.m.v. een ander protocol zoals DMX of d.m.v. een andere 
controller aan te sturen.
Standaard leveren wij bekabeling bij om de controller op de Led DJ Booth te plaatsen. Wenst u deze verder van 
de dj booth af te plaatsen (bijvoorbeeld bij F.O.H.) dan dient u dit vooraf door te geven. 
Verbinding tussen booth en controller d.m.v. UTP/CAT-kabel.

Standaard zijn er tientallen bewegende (abstracte) visuals in diverse kleurcombinaties voorgeprogrammeerd. 
Deze kunnen wij tevens uitbreiden met teksten zoals namen van DJ’s. Dit dient u vooraf door te geven. Door de 
grove resolutie van het scherm is het niet mogelijk logo’s of afbeeldingen weer te geven op dit model Led DJ 
Booth. Wanneer u dit wel wenst adviseren wij een van onze andere dj booth’s te nemen.

Deze booth trekt een maximaal vermogen van circa 1.650 watt. 
Wij vragen een schone groep 220V/16A v.v. randaarde binnen 2m vanaf de dj booth. 1 stroompunt is voldoende.

Op het werkblad is voldoende ruimte voor 4x Pioneer CDJ2000NX2 + 1x Pioneer DJM900NX2 (zonder 
flightcases). Er is geen DJ Gear inbegrepen! Handig om te weten; deze dj booth is aan de onderzijde van het 
werkblad voorzien van 4 stroompunten t.b.v. de DJ Gear.

Door zijn aluminium constructie is deze booth licht van gewicht, het totale gewicht is circa 75kg.
Dit model staat op 4 geremde wielen en is hierdoor eenvoudig te verplaatsen.

TECHNISCHE SPEC’S
C   2020 Led DJ Booth220V in CAT in


