
O novo console da MA Lighting é grandMA2 full-size. Este controla todos os tipos de gêneros  
de iluminação como luzes convencionais, moving lights, LEDs, vídeo e media. Equipada com 
a mais atualizada tecnologia e ainda algumas ferramentas especiais (ex. gaveta de teclado 
ou tela de comando multi-touch) a grandMA2 full-size sente-se como em casa em todos os 
segmentos de iluminação. O controle rápido e intuitivo sobre todos os aparelhos e canais 
conectados em diferentes estilos é sua característica. Além disso, o novo faderwing provê, 
ate 60 faders executores, em uma quantidade quase ilimitada de paginas.

Mais ainda, a grandMA2 full-size pode ler arquivos de show dos consoles da ‘serie 1’ e pode 
trabalhar em Modo 1, em compatibilidade integral com as sessões dos consoles da ‘serie 1’.  
Todas as teclas de comando da nova serie podem ser encontrada no mesmo lugar para 
facilitar a operação. A grandMA2 oferece uma alta flexibilidade e um modo confortável de 
programação, incluindo um numero quase infinito de presets, cues, paginas, seqüências e 
efeitos.

 Controle em tempo real para 65,536 •	
parâmetros (ate 256 universos de 
DMX) por sessão em conexão com MA 
NPU (Network Processing Unit).

 8,192 parâmetros HTP / LTP  •	
(6 x DMX out)

 3 monitores internos (wide) touchs-•	
creen (15,4” WXGA)

 Conexão para 2 monitores externos •	
UXGA (podem ser touchscreens)

 1 tela de comando interna  •	
–multi-touch (9” SVGA)*

 30 faders executores motorizados•	

Gaveta de teclado*•	

UPS (non-break interno) incluso •	

2 conectores Ethercon•	

5 Conectores USB•	

Asa de monitores motorizada•	

2 A/B fader de 100mm motorizados•	

 Teclas silenciosas, retro iluminadas  •	
e de dimerização individual

grandMA2 full-size

 grandMA faderwing disponível*  •	
(via MA-bus interno)

 5 x conectores USB 2.0 (2 na traseira •	
do console, 2 na asa do monitor,  
1 dentro da gaveta)

 Acessórios inteligentes, como placa •	
magnética para rotular os executores.

*(Patente pendente em USA)
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Art. No

120111 MA grandMA2 full-size

121031 MA case para grandMA2 full-size (sem rodas)

121033 MA case para grandMA2 full-size (com rodas)

120131 MA capa para grandMA2 full-size (extra)

120122 MA LED Desklamp, 4-pin (extra)

Art. No Maße (B x T x H) peso (kg)

120111 1284 x 661 x 204 mm, 50.6 x 26 x 8 polegadas 54

121031 1360 x 912 x 315 mm, 53.5 x 36 x 12.4 poleg. 44

Incluso: teclado, capa, lâmpada do console

Os monitores externos são opcionais
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