
grandMA2 light

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

 4,096 parâmetros HTP / LTP  •	
(6 x DMX out)

 2 monitores internos (wide) •	
touchscreen (15,4” WXGA)

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

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

 15 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 •	

 Teclas silenciosas, retro iluminadas  •	
e de dimerização individual

Com a grandMA2 light, MA Lighting oferece uma versão compacta da nova grandMA2 full-size  
com 4,096 parâmetros, 15 faders motorizados e 2 touchscreens. Todas as características adicionais,  
bem como todas as teclas de comando, são as mesmas que grandMA2 full-size. A grandMA2 light  
é uma ótima ferramenta para o controle de  todos os tipos de gêneros de iluminação como luzes  
convencionais, moving lights, LEDs, vídeo e media. O controle rápido e intuitivo sobre todos os apa-
relhos e canais conectados em diferentes estilos é sua característica. A grandMA2 light pode contro-
lar um numero quase infinito de presets, cues, paginas, seqüências e efeitos. É também uma perfeita 
solução para back-up da grandMA2 full-size. O console tem total compatibilidade com a ‘serie 1’.

Art. No

120112 MA grandMA2 light

121032 MA case para grandMA2 light e ultra-light (sem rodas)

121034 MA case para grandMA2 light e ultra-light (com rodas)

120132 MA capa para grandMA2 light e ultra-light (extra)

120122 MA LED Desklamp, 4-pin (extra)

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

120112 935 x 652 x 204 mm, 36.8 x 25.7 x 8 poleg. 44

121032 1020 x 915 x 315 mm, 40.2 x 36 x 12.4 poleg. 35

Gaveta de teclado inclusa*

*(Patente pendente em USA)

Incluso: teclado, capa, lâmpada do console

Os monitores externos são opcionais
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