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TANEČNÍ KLUB

Individuální velikost jednotlivých pixelů (5x5cm) - postaveno na platformě LED P125

Krycí maska se skládá z 8x 8 pixelů na m2

Řízení jednotlivých pixelů díky software MADRIX

Celkově pokrytá plocha v tomto podniku je 36m2

Zajímavostí podniku jsou prosvícené transparentní sloupy z plastu s organickým vzo-
rem - frézovaného pomocí CNC stroje.

REGENSBURG
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DISKOTÉKA

Individuální velikost jednotlivých pixelů - postaveno na platformě LED P125

Krycí maska se skládá z 8x 8 pixelů na m2

Řízení jednotlivých pixelů díky software MADRIX

Celkově pokrytá plocha v tomto podniku je 21m2

Opravdovým zážitkem hry světla a designu je pracoviště DJe podpořené podlahou 
Pixelboard

KASSEL
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DISKOTÉKA

37mm rozestup jednotlivých pixelů - založeno na technologii eLite PH37 fix curtain

Celková plocha v tomto klubu činí úctyhodných 45 m2

Design pozvolna přecházející stěny od podlahy DJ pultu až na celý strop nad taneč-
ním parketem

Jako ovládání byl zvolen software Madrix s kterým snadno a rychle navodíte v klubu 
požadovanou atmosféru, neopakovatelné barevné nálady, obrazce a efekty

NAMESTOVO
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Správně navržená ergonomie
MADRIX, to je jednoduchost a rychlost, díky které je vytvá-
ření světelných efektů hračkou. Vytvořit barevné přechody, 
plochy, rastry, obrázky a animace nebylo nikdy tak jednodu-
ché. Efekt, který by Vám trvalo u běžného DMX ovládacího 
softwaru nebo DMX ovládacího pultu vytvořit několik desí-
tek hodin, v Madrixu vytvoříte během několika sekund bez 
nutnosti složitého nastavování. 

Hlavní vlastnosti:
• jednoduché ovládání matice 
• intuitivní uživatelské rozhraní a snadné používání 
• vytvoření efektů v několika sekundách 
•  všechny efekty se v měřítku automaticky přizpůsobí velikosti matice
• efekty - Music to Light, Sound to Light a statické
• výstup - DMX512 a ArtNet II výstup 
• vstup - DMX-IN, MIDI-IN a ArtNet, ArtNet II ovladatelný 
• dvě efektové linie s možností „mixování“ pro živá vystoupení 
• 120 programových pozic s možností vrstvení 

• nekonečný počet vrstev 
• grafické mapování funkce 
•  MADRIX databáze zařízení včetně editoru pro vytvoření vlastních 

zařízení 
•  16 (verze basic), 64 (verze professional) nebo 256 (verze 

unlimited) DMX univers o 8192(verze basic), 32768(verze 
professional) nebo 131072 (verze unlimited)DMX kanálech. 

• DVI výstup (verze DVI, professional a unlimited)
• MIDI time code (verze professional a unlimited)

Vaše nové samostatné ovládání 
S MADRIXem můžete vytvářet seznamy, Timelisty a Cuelisty 
pro automatickou světelnou show. Vytvoření těchto sezna-
mů se provádí v několika sekundách. Tak budete jen Vy roz-
hodovat, kdy a na jak dlouho bude Vámi zvolený efekt nebo 
sled efektů spuštěn. Samozřejmostí je i spouštění vybraných 
efektů ve stanovenou dobu. Tyto funkce softwaru jsou ideál-
ní všude tam, kde nemůžete svá zařízení řídit ručně.

Ovládání světel bez odborného vzdělávání 
Perfektní řešení pro taneční kluby, touring, kapely, DJe, hu-
dební bary, salonky, přehlídky apod. Klíčová slova pro tento 
komplexní ovládací software jsou jednoduchá manipulace  
a intuitivní používání uživatelského rozhraní bez nutnosti 
složitého studování. MADRIX je vlastně nezávislá stand-alo-
ne matice s automatickým přepočítáváním všech veličin na 
právě Vámi zvolený počet, rozměr a druh světelných efektů. 
Stačí jen zadat vstupní veličiny a MADRIX vše zařídí sám.

Zvuková analýza v reálném čase
Pomocí zvukové karty a unikátní funkce Music to Light vznikají  
v reálném čase efekty, které tvoří 100% synchronní světelnou 
show. MADRIX analyzuje hudbu v reálném čase a přetváří ji 
v ohromující světelné obrazce. Opravdu, MADRIX vám opro-
ti běžným světelným softwarům a pultům dokáže zobrazit 
hudbu. Jako zdroj hudby pro MADRIX můžete použít CD, gra-
mofon, MP3, WMA, Mikrofon, Line-in apod.

revoluce v ovládání světelného parku
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Kalkulace příkladové studie:

 
Počet pixel CUBE 1462 ks
Počet pixel board 23 ks
Počet pixel card 3 ks
Počet pixel PSU 12 ks
Celkový rozměr pixel wall v metrech 5 x 4
Celková plocha v m2 20,00 m2

Dosažené rozlišení 43 x 34
Počet sending card 1
Akční cena za komplet v Kč 199 990 Kč

Příkladová studie na efektové ztvárnění stropu nebo stěny o velikosti 5 x 4 metry s mož-
ností libovolného kombinování Pixel CUBE do tvaru uzpůsobenému interiéru na míru 
(skládání do oblouku, rohů, obkládání sloupů apod.)

Pixel CUBE v rozestupu 7 centimetrů  s celkovým rozlišením plochy 43 x 34 pixelů.  

V akčním setu obdržíte bezmála 1500 ks Pixel CUBE, 23 ks Pixel Board, 3 ks Pixel CARD, 
12 ks Pixel PSU, Pixel sending CARD a ovládací software, tedy vše co potřebujete na 
spuštění systému.
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∙ Speciálně vytvořené pro provoz v interiéru

∙  Prostorové kryty Pixel CUBE umožňují široký pohledový úhel až 
180 x 180°

∙  Libovolné kombinace a rozestupy – lehce vytvoříte jemné nebo 
hrubé rozlišení

∙  Velikost Pixel CUBE je 50 x 50 x 50mm díky tomu je možné „kopíro-
vat“ křivky interiéru

∙ SMD technologie pro homogenní barvy

∙  Pomocí dodávaného softwaru můžete přehrávat videa, efekty, 
animace, texty, čas a jiné obrazové informace

∙  Celý systém je pak možná doplnit o software MADRIX pro opravdu 
dokonalou s hudbou synchronizovanou světelnou show

∙  Ideální do restaurací, barů, klubů, diskoték, hotelů, výstavních hal 
apod.

www.LEDstudio.cz
HDT impex s.r.o.
Botanická 3 
362 63  Karlovy Vary - Dalovice
e-mail: info@hdt.cz; tel.: +420 353 222 267

Domluvte si osobní návštěvu: 
e-mail: petr.kolar@hdt.cz; tel.: +420 737 210 602
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Cena za Pixel CUBE  149,- Kč

VLASTNOSTI
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