MADRIX ® 5 obsahuje všechny základní funkce předchozích verzí 1,2 a 3.
Plus mnoho dalších funkcí

Zcela nové
Nové kategorie efektů
TRI efekty budou založeny na existujících
MADRIX® efektech. Navíc je budete mít
možnost spouštěn manuálně skrze
DMX-IN nebo MIDI. Toto poskytne zcela
novou úroveň obsluhy.

Audio playback z videa
Kapacita mediálního serveru udělá velký
skok. Zvuková stopa videa může být
napřímo utlumena. Vjing (Video DeeJaying) bude více kreativní než kdy jindy.

Nový vzhled a vjem
Uživatelské rozhraní převodníku bude
kompletně přepracováno a doplněno
o užitečné doplňky, zároveň bude
i efektivnější. Vše bude snazší pochopit
a používat.

Dva vzhledy rozhraní
Nová verze přináší dvě GUI barevná
schémata, která umožní lepší práci
v různém prostředí. Snadno si tak vyberete
mezi světlým nebo tmavým rozhraním.

Bezprecedentní výkon
Podpora 64-bitů
S 64bitovou technologií nezískáte jen
podporu více paměti, ale také představuje
okamžité zvýšení výkonu každého
existujícího systému ihned po spuštění.

Rychlejší GUI
Uživatelské rozhraní bude reagovat ještě
rychleji. Zlepšený výkon bude zvláště
patrný při rychlých změnách MADRIX®
efektů.

Vše máte pod kontrolou
Nové efekty

Nové FX filtry

SCE rotující tvary jsou další skvělý doplněk
k již tak velké variaci zabudovaných efektů,
které jsou živě generovány.

Nové filtry k úpravě jasu, změny barev nebo
prohození transformací budou nabízet
nové způsoby jak rychle a ještě více změnit
vizuál.

Vylepšení editoru
Import CSV

Obrázek pozadí

Import CSV souboru rychle vygeneruje
komplexní rozložení ploch založených na
datech ze softwaru třetích stran, jako
jsou visualizéry nebo správa světelného
designu.

Nahrajete si vlastní obrázek pozadí pro
editor ploch a přizpůsobíte jej svým
potřebám. Je to pomocník pro manuální
vkládání efektů do reálných pozic.

Nové efekty

Další výhody

Seznam světelných bodů a jejich
konfigurace může být přímo odeslána
na tiskárnu nebo exportována do
HTML tabulky k lepší organizaci během
rozmístění.

Spousty detailů budou vylepšeny.
Například uživatelsky definované
highlighty světel a režimy. Rychlé adaptace
mapované oblasti, hloubky barev a více.

Stále více funkcí
• Seznam CUE při záznamu / Hlavní nahrávací výstup

• Přímý vstup pro Vertikální potenciometry

• Podpora Art-Net 4

• Omezení počtu svítidel na univers

• Streamování ACN E1.31 Podpora Unicast

• Použití DMX startovací adresy na každý univers

• Automatický start Chaser funkce

• 3 módy kolorizačních filtrů

• Náhled výstupu bez aktivního hlavního výstupu

• A spouty dalších věcí!
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