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Wytwornica dymu ciężkiego
EVOLIGHTS by DJ POWER X1
Cena

3 999,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Stan magazynowy

16 opakowanie

Czas wysyłki

2-10 dni

Numer katalogowy

EVOX1

Opis produktu
EVOLIGHTS X1 DMX to profesjonalna wytwornica ciężkiego dymu na suchy lód przeznaczona dla profesjonalistów, do
telewizji, teatru, na duże sceny i eventy. Wytwarza gęstą, białą, długo utrzymującą się przy podłodze mgłę / dym. Jest to
rozbudowania wersja X1 o możliwość sterowania za pomocą protokołu DMX. Urządzenie wyposażono w dwie grzałki o łącznej
mocy 6000 W. Dzięki temu wytwornica jest gotowa do pracy w ciągu 15 min ( szybkie nagrzewanie ), czyli o połowę krócej niż
w przypadku podobnych urządzeń. Dodatkowo umieszczono w niej kosz o pojemności, aż 8 kg co pozwala na 8 minut ciągłej
pracy i pokrycie powierzchni do 250 m2. Maszyna została zaprojektowana w taki sposób, aby móc przechować niezużyty lód
nawet do 20 min. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zastosowano również czujnik niskiego poziomu wody, chroniący przed
uszkodzeniem grzałki. Wewnątrz pojemnika na wodę wyznaczona jest linia minimalnego poziomu wody. Dymiarka nie
uruchomi się, gdy jej stan jest zbyt niski (zalecana ilość wody to ok. 20 litrów).
DANE TECHNICZNE:
Czas nagrzewania (jeden moduł): 30 min
Czas nagrzewania (dwa moduły- szybkie nagrzewanie): 15 min
Średni czas pracy: 4-5 min
Czas podgrzania (jeden moduł): 20 min
Czas podgrzania (dwa moduły): 10 min
Pojemność komory na suchy lód: 8 kg
Pojemność zbiornika na wodę: 18l
Maksymalna powierzchnia pokrycia: 250m2
Maksymalna temperatura wody: 85° C
Waga (pusty): 14 kg
Waga (pełny): 40 kg
Wymiary: 52,4 x 47,4 x 46,8 cm
Urządzenie można opcjonalnie doposażyć w rurę odprowadzającą ciężki dym bezpośrednio na podłogę i wózek
transportowy. Produkty pokazane są na zdjęciach ale nie znajdują się w standardowym zestawie
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