RF60RGY

Mini Sterren Laser RGY 20mW groen & 80mW rood muziek gestuurd
Deze lasers worden gemaakt door 's werelds grootste fabrikant van show lasers.
Wij importeren deze lasers rechtstreeks van de fabriek en kunnen hierdoor
concurrerende prijzen aanbieden.
U kunt deze laser in onze showroom bekijken (alleen op afspraak).
Deze laser heeft een groene en rode laser en geeft een sterren hemel effect met
500 stralen.
De besturing kan automatisch of met de ingebouwde microfoon.
Technical Info:
- 20mW groen
- 80mW rood
- automatische besturing
- geluid besturing
- openingshoek 40 graden
- stroomverbruik 10W
- voeding 9V DC
- adaptor is inbegrepen
- wordt geleverd met tafelstatief
- gewicht 1,5kg
- afmetingen lxbxh 140 x 110 x 50 mm

€ 65,— exclusief 19% BTW

www.RF-Laser.nl

RF61RGY

Mini Sterren Laser RGY 20mW groen & 80mW rood muziek gestuurd
& regelbaar
Deze lasers worden gemaakt door 's werelds grootste fabrikant van show lasers.
Wij importeren deze lasers rechtstreeks van de fabriek en kunnen hierdoor
concurrerende prijzen aanbieden.
U kunt deze laser in onze showroom bekijken (alleen op afspraak).
Deze laser heeft een groene en rode laser en geeft een sterren hemel effect met
500 stralen.
De besturing kan automatisch of met de ingebouwde microfoon.
Technical Info:
- 20mW groen
- 80mW rood
- automatische besturing
- geluid besturing
- regeling flitssnelheid
- regeling draaisnelheid
- openingshoek 40 graden
- stroomverbruik 10W
- voeding 9V DC
- adaptor is inbegrepen
- wordt geleverd met tafelstatief
- gewicht 1,5kg
- afmetingen lxbxh 140 x 110 x 50 mm

€ 75,— exclusief 19% BTW

www.RF-Laser.nl

RF100G

Enkele Laser 20mW groen muziek gestuurd
Deze lasers worden gemaakt door 's werelds grootste fabrikant van show lasers.
Wij importeren deze lasers rechtstreeks van de fabriek en kunnen hierdoor
concurrerende prijzen aanbieden.
U kunt deze laser in onze showroom bekijken (alleen op afspraak).
Deze laser heeft een groene laser met meer dan 200 laser effecten.
De laser wordt bestuurd door de ingebouwde microfoon en heeft meer dan 50
geavanceerde programma's.
Als het geluid stopt gaat de laser automatisch uit.
Technical Info:
- 20mW groen 532nm DPSS laser
- meer dan 200 laser effecten
- meer dan 50 programma's
- micro stappen motoren met grote openingshoek
- geluid besturing
- stroomverbruik 20W
- voeding 240V AC/50Hz
- gewicht 2,5kg
- afmetingen lxbxh 143 x 250 x 70 mm

€ 99,— exclusief 19% BTW

www.RF-Laser.nl

RF70RGY

Mini Sterren Laser/LED 20mW groen, 80mW rood, 3W RGB LED muziek gestuurd
Deze laser met LED is uitermate geschikt voor kleinere ruimtes en is eenvoudig te plaatsen en aan te sluiten.
Door de combinatie van LED en Laser is dit een heel erg apart effect.
Deze laser heeft een groene en rode laser en geeft een sterren hemel effect met 500 stralen.
De RGB-LED geeft een mooie achtergrond van een heldere blauwe hemel.
De besturing kan automatisch of met de ingebouwde microfoon.
Enkele toepassingen zijn:
- plafond effect verlichting
- disco verlichting
- discotheek
- bar
- restaurant
- dansschool
- nachtclub
- entree hal
Door toepassing van een Solidstate diode laser en LED is een stabiele en lange
levensduur gegarandeerd.

€ 145,— exclusief 19% BTW

www.RF-Laser.nl

RF105G

Enkele DMX Laser 50mW groen
Deze lasers worden gemaakt door 's werelds grootste fabrikant van show lasers.
Wij importeren deze lasers rechtstreeks van de fabriek en kunnen hierdoor
concurrerende prijzen aanbieden.
U kunt deze laser in onze showroom bekijken (alleen op afspraak).
Deze laser heeft een groene laser met meer dan 300 laser effecten.
De laser wordt bestuurd door de ingebouwde microfoon of door de AUTO functie en
heeft meer dan 100 geavanceerde programma's .
Het is ook mogelijk om deze laser met DMX aan te sturen (7 kanalen).
Technical Info:
- 50mW groen 532nm DPSS laser
- meer dan 300 laser effecten
- meer dan 100 programma's
- micro stappen motoren met grote openingshoek
- geluid besturing
- AUTO besturing
- DMX 3p XLR besturing 7 kanalen
- Master/Slave functie
- stroomverbruik 20W
- voeding 240V AC/50Hz
- gewicht 3,1kg
- afmetingen lxbxh 240 x 220 x 140 mm

€ 159,— exclusief 19% BTW

www.RF-Laser.nl

RF2200

Dubbele DMX Laser 100mW rood & 50mW groen
Deze lasers worden gemaakt door 's werelds grootste fabrikant van show lasers.
Wij importeren deze lasers rechtstreeks van de fabriek en kunnen hierdoor
concurrerende prijzen aanbieden.
U kunt deze laser in onze showroom bekijken (alleen op afspraak).
Deze laser heeft een rode en groene laser met meer dan 300 laser effecten.
De laser wordt bestuurd door de ingebouwde microfoon of door de AUTO functie en
heeft meer dan 100 geavanceerde programma's .
Het is ook mogelijk om deze laser met DMX aan te sturen (7 kanalen).
Technical Info:
- 100mW rood 650nm
- 50mW groen 532nm
- meer dan 300 laser effecten
- meer dan 100 programma's
- micro stappen motoren met grote openingshoek
- geluid besturing
- AUTO besturing
- DMX 3p XLR besturing 7 kanalen
- Master/Slave functie
- stroomverbruik 30W
- voeding 240V AC/50Hz
- gewicht 5,5kg
- afmetingen lxbxh 360 x 300 x 150 mm

€ 195,— exclusief 19% BTW

www.RF-Laser.nl

RF658RGY

Sterren DMX Laser Movinghead effect RGY 50mW groen & 100mW rood &
150mW geel
Deze lasers worden gemaakt door 's werelds grootste fabrikant van show lasers.
Wij importeren deze lasers rechtstreeks van de fabriek en kunnen hierdoor
concurrerende prijzen aanbieden.
U kunt deze laser in onze showroom bekijken (alleen op afspraak).
Deze laser heeft een groene en rode laser en geeft een sterren hemel effect met 1000
stralen.
Door het movinghead effect kan de hele bundel bewegen als een movinghead.
De besturing kan automatisch, met de ingebouwde microfoon of via DMX
(7 kanalen).
In muziek functie gaat de laser uit als de muziek stopt.
Deze laser is ontworpen volgens de laatste veiligheidseisen waardoor hij veilig is voor
zijn omgeving.
Technical Info:
- 50mW groen 532nm DPSS
- 100mW rood 650nm DPSS
- automatische besturing
- geluid besturing
- DMX 3p XLR 7 kanalen
- voeding 240V AC/50Hz
- gewicht 3,6kg
- afmetingen lxbxh 306 x 241 x 160 mm

€ 239,— exclusief 19% BTW

www.RF-Laser.nl

RF138B

Enkele DMX Laser 300mW blauw
Deze laser heeft een blauwe laser met meer dan 200 laser effecten.
De laser wordt bestuurd door de ingebouwde microfoon of door de AUTO functie en
heeft meer dan 50 geavanceerde programma's .
Het is ook mogelijk om deze laser met DMX aan te sturen (7 kanalen).
Enkele toepassingen zijn:
- disco verlichting
- discotheek
- bar
- dansschool
- nachtclub
Door toepassing van Solidstate diode lasers is een stabiele lichtopbrengst en een
lange levensduur gegarandeerd.
Technical Info:
- 300mW violet 450nm
- meer dan 200 laser effecten
- meer dan 50 programma's
- micro stappen motoren met grote openingshoek
- geluid besturing
- AUTO besturing
- DMX 3p XLR besturing 7 kanalen
- Master/Slave functie
- stroomverbruik 20W
- voeding 240V AC/50Hz
- gewicht 3,1kg
- werkings temperatuur 18° - 30° C
- afmetingen lxbxh 240 x 220 x 140 mm
€ 250,— exclusief 19% BTW

www.RF-Laser.nl

RFV381RGB

Full color DMX Laser 200mW rood & 50mW groen & 450mW blauw
Deze lasers worden gemaakt door 's werelds grootste fabrikant van show lasers.
Wij importeren deze lasers rechtstreeks van de fabriek en kunnen hierdoor
concurrerende prijzen aanbieden.
U kunt deze laser in onze showroom bekijken (alleen op afspraak).
Deze RGB kleuren laser kan door de rode, groene en blauwe laser vrijwel alle kleuren
van de regenboog maken.
Door de kleuren te mixen is het zelfs mogelijk om wit licht te maken.
Hij beschikt over meer dan 100 laser patronen.
De laser wordt bestuurd door de ingebouwde microfoon of door de AUTO functie.
Het is ook mogelijk om deze laser met DMX aan te sturen (9 kanalen).
Technical Info:
- 200mW rood 650nm
- 50mW groen 532nm
- 200mW blauw 405nm
- 450mW wit meng licht
- meer dan 100 laser effecten
- micro stappen motoren met grote openingshoek
- uniek blanking effect
- geluid besturing
- AUTO besturing
- DMX 3p XLR besturing 9 kanalen
- Master/Slave functie
- stroomverbruik 30W
- voeding 240V AC/50Hz
- gewicht 5,5kg
- afmetingen lxbxh 320 x 220 x 150 mm
€ 495,— exclusief 19% BTW

www.RF-Laser.nl

RF816G

Animatie ILDA & DMX Laser 100mW groen
Deze lasers worden gemaakt door 's werelds grootste fabrikant van show lasers.
Wij importeren deze lasers rechtstreeks van de fabriek en kunnen hierdoor
concurrerende prijzen aanbieden.
U kunt deze laser in onze showroom bekijken (alleen op afspraak).
Deze animatie laser met snelle optische scanners kan m.b.v. ILDA aangestuurd worden.
Met programma's zoals iShow en Pangolin zijn alle functies van deze laser aan te sturen
en kunnen animaties en teksten geprojecteerd worden.
De laser wordt bestuurd door de ingebouwde microfoon of door de AUTO functie.
In de muziek- en automatische functie kan hij beam shows of animatie shows afspelen.
Het is ook mogelijk om deze laser met DMX aan te sturen (12 kanalen).
Deze laser is ontworpen volgens de laatste veiligheidseisen waardoor hij veilig is voor
zijn omgeving.
Technical Info:
- 100mW groen 532nm TE gekoeld
- meer dan 256 laser effecten
- snelle optische scanners
- uniek blanking effect
- geluid besturing
- AUTO besturing (beam of animatie)
- PC besturing via ILDA interface
- DMX 3p XLR besturing 12 kanalen
- Master/Slave functie
- stroomverbruik 50W
- voeding 240V AC/50Hz
- gewicht 5,0kg
- afmetingen lxbxh 260 x 280 x 100 mm
€ 495,— exclusief 19% BTW

www.RF-Laser.nl

RFV821RB

Animatie ILDA & DMX Laser 400mW rose
Deze lasers worden gemaakt door 's werelds grootste fabrikant van show lasers.
Wij importeren deze lasers rechtstreeks van de fabriek en kunnen hierdoor
concurrerende prijzen aanbieden.
U kunt deze laser in onze showroom bekijken (alleen op afspraak).
Deze animatie laser met snelle optische scanners kan m.b.v. ILDA aangestuurd worden.
Met programma's zoals iShow en Pangolin zijn alle functies van deze laser aan te sturen
en kunnen animaties en teksten geprojecteerd worden.
De laser wordt bestuurd door de ingebouwde microfoon of door de AUTO functie.
In de muziek- en automatische functie kan hij beam shows of animatie shows afspelen.
Het is ook mogelijk om deze laser met DMX aan te sturen (12 kanalen).
Deze laser is ontworpen volgens de laatste veiligheidseisen waardoor hij veilig is voor
zijn omgeving.
Technical Info:
- 400mW rose
- meer dan 256 laser effecten
- snelle optische scanners
- uniek blanking effect
- geluid besturing, AUTO besturing (beam of animatie)
- PC besturing via ILDA interface
- DMX 3p XLR besturing 12 kanalen
- Master/Slave functie
- stroomverbruik 50W
- voeding 240V AC/50Hz
- gewicht 5,0kg
- afmetingen lxbxh 260 x 280 x 100 mm
€ 495,— exclusief 19% BTW

www.RF-Laser.nl

RF1456RGB

Full color 1W ILDA & DMX Laser 500mW rood & 200mW groen & 300mW blauw
Deze lasers worden gemaakt door 's werelds grootste fabrikant van show lasers.
Wij importeren deze lasers rechtstreeks van de fabriek en kunnen hierdoor
concurrerende prijzen aanbieden.
U kunt deze laser in onze showroom bekijken (alleen op afspraak).
Deze 1W full color animatie laser met snelle optische scanners kan m.b.v. ILDA
aangestuurd worden.
De laser wordt bestuurd door de ingebouwde microfoon of door de AUTO functie.
In de muziek- en automatische functie kan hij beam shows of animatie shows
afspelen.
Technical Info:
- 500mW rood 650nm
- 200mW groen 532nm
- 300mW blauw 450nm
- 1000mW gemengd wit
- 128 beam en animatie shows
- snelle optische scanners
- grote openingshoek
- geluid besturing
- AUTO besturing (beam of animatie)
- PC besturing via ILDA interface
- DMX 3p XLR besturing 12 kanalen
- Master/Slave functie
- stroomverbruik 80W
- voeding 240V AC/50Hz
- gewicht 10kg
- werkings temperatuur 18° - 30° C
- afmetingen lxbxh 600 x 470 x 290 mm
€ 1.495,— exclusief 19% BTW

www.RF-Laser.nl

iSHOW

Laser software en ILDA interface en ILDA kabel
Deze laser software wordt gemaakt door 's werelds grootste fabrikant van show lasers.
Wij importeren deze laser software rechtstreeks van de fabriek en kunnen hierdoor
concurrerende prijzen aanbieden.
U kunt deze laser software in onze showroom bekijken (alleen op afspraak).
Met deze software is het mogelijk om zelf teksten en animaties te maken.
De ILDA interface en kabel zorgt ervoor dat u de gemaakte animaties en teksten naar
de laser kunt sturen.
Technical Info:
- lichtkrant functie
- verschillende lettertypes
- ILDA bestanden afspelen en bewerken
- laser show bewerken en afspelen
- kan met elke laser met ILDA DB25 interface werken
- kan met elke laser met TTL afstelmethode werken
- maximaal 5 lasers gelijktijdig bedienen
- USB 2.0 interface
- wordt geleverd inclusief: hardware, software, PC > ILDA kabel, USB kabel, voeding
- gewicht 0,7kg
€ 295,— exclusief 19% BTW

www.RF-Laser.nl

QuickShow

Pangolin laser software en ILDA interface en ILDA kabel
Of u onbekend bent met lasers, of jarenlange ervaring heeft, Pangolin QuickShow past
zich aan uw niveau:
- alles werkt direct, het enige wat je moet te doen is aanklikken van de
gewenste cues
- QuickShow wordt geleverd met bijna 2000 voorgeprogrammeerde graphics,
animaties, licht-effecten en abstracte figuren.
- maar QuickShow kan veel meer dan cues afspelen, het volgende niveau is
het unieke QuickTools, hiermee kunt u de cues naar eigen wensen
aanpassen.
- het QuickShape gereedschap maakt het makkelijk om abstracte vormen en
beam effecten (kegels, wieken, vliegtuigen, enz.) te maken en bewerken.
Het pakket wordt geleverd inclusief:
- QuickShow software op CD-ROM
- 2000 voorgeprogrammeerde cues van animaties, beams en vormen
- instruction handleiding
- Flashback 3 USB interface
- USB kabel
- PC interface
€ 995,— exclusief 19% BTW

www.RF-Laser.nl

