
MA Video Processing Unit (VPU) 

Se você já conhece o sistema grandMA aqui você não tem quase nada novo para aprender. A 
operação inteira invoca a bem estabelecida filosofia MA e é tão intuitiva como pode ser. Mesmo 
se você nunca usou vídeo antes vai se sentir confortável com o MA VPU.

Você pode controlar ate quatro saídas DVI individuais com apenas um MA VPU pro. Graças ao 
poder do MA VPU você pode exibir todos os seus vídeos também em Full-HD (1,080p) ou HD 
(720p no caso de MA VPU basic). Alem disso, a sincronização da saída interna com MA-Net 
garante a mais alta sincronização de quadro e DMX.

Para dimensionar o seu vídeo para o tamanho desenhado pela sua própria imaginação apenas 
use o valioso softegde blending horizontal e vertical, a correção de keystone e expresse desenhos 
de show como nunca antes. O tamanho não importa mais. Mais do que isso, o MA VPU oferece 
a conveniente funcionalidade da 3D Keystoning e permite a montagem de seu conteúdo em 
qualquer objeto 3D independentemente do tamanho ou formato.

Existe também uma infinidade de funções, recursos e efeitos disponíveis como frame blending, 
colour booster, dynamic colour key, contraste, brilho, hue, saturação bem como blur, sépia, Black/
White, waves e inversão. Todos eles podem ser acessados facilmente e são auto-explicativos 
no seu uso. Vídeos e imagens fixas podem ser combinados, misturados e controlados também. 
Suporta imagens JPEG e Windows standard bitmap como *.bmp bem como *.gif.

MA VPU pro

Art. No MA VPU

120145 MA VPU pro, 4xDVI-out, 2xHD-SDI-in, 2xHD-SDI-out

120146 MA VPU plus, 2xDVI-out

120147 MA VPU basic, 2xDVI-out

12014x Opcional HD-SDI-in for MA VPU / MA VPU basic
120374 MA Content Package, SD + HD Vídeo Clips

Art. No Dimensões (l x c x a) peso (kg)

120145 485 x 627 x 211 mm, 19 x 24.6 x 8.3 poleg. 15

120146 485 x 627 x 211 mm, 19 x 24.6 x 8.3 poleg. 15

120147 485 x 627 x 211 mm, 19 x 24.6 x 8.3 poleg. 15

 Poupa-tempo.  Graças à operação •	
familiar e o fácil acesso

 Plug & play para inicio do show de •	
imediato

 Os melhores componentes de hard-•	
ware para o melhor desempenho e 
confiabilidade

 Solução eficiente de backup •	

 Programação rápida e simples a partir •	
de qualquer console grandMA2 e 
grandMA serie 1

 3 versões que se adaptam a todas as •	
necessidades: MA VPU pro, plus  
e basic

 Ate 4 saídas individuais Full-HD •	
(1,080p)

 Efeitos profissionais mais seus próprios •	
efeitos importando eles facilmente.

 Biblioteca com conteúdo pré-instalado •	
de 17Gb

Função pixelmapping avançada•	

Video in•	

Reprodução de Áudio•	

Keystoning 3D e Softedge•	

Ate 32 layers de vídeo•	
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