
FL    X S Lichttafels
 Betaalbaar, simpel en leuk!
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FLX S24
Compacte lichttafel met maximale kracht voor het bedienen van 
conventioneel, bewegend- en LED-licht.
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Tot 48 fixtures/armaturen aanstuurbaar
24 multi-functionele faders (channel/playback)
48 sub-playbackfaders en 1 master-playback
48 groepen en 4x 48 palettes (colour, beam, position, effect)
In 19” rack te monteren (met optionele rack mount kit)

FLX S48
Dubbel zoveel faders en een aansluiting voor een touch-screen 
voor nog makkelijkere bediening van alle soorten armaturen.
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Tot 96 fixtures/armaturen aanstuurbaar
48 multi-functionele faders (channel/playback)
96 sub-playbackfaders en 1 master-playback
96 groepen en 4x 48 palettes (colour, beam, position, effect) 
DVI-D output voor touch-screen (1024x768)n

• Multi-touch interface voor Colour-picker en bewegend licht
• Master playback fader met GO-knop voor theaterbediening
• Directe controle door middel van encoder-wielen
• Gratis apps voor tablet, telefoon en smart-watch voor iOS

en Android
• Meertalige stap voor stap help-functie
• Ondersteuning van Art-Net 4 en sACN

• 7” multi-touch screen
• Automatisch aanmaken van groepen, palettes en effecten
• Kleuren via Colour-picker, Moodboards, LEE Filters of het

uploaden van een afbeelding
• Enkele of meerdere cues opslaan onder de playback-faders
• Complete fixture-library in de tafel
• RDM compatible
• Showfiles zijn uitwisselbaar met andere consoles uit de

ZerOS serie
• Verkrijgbaar met 1 of 2 universes (1 universe later nog uit te

breiden naar 2)
• Twee DMX outputs, 1x 5p. XLR en 1x 3p. XLR
• 3 jaar garantie

Verlichting voor...

Mode shows Community events  Uitgaansgelegenheden Scholen

FLX S24 & S48 specificaties

Kerken

FLX S consoles
Producten

Zero88 FLX S24

Zero88 FLX S24

Zero88 FLX S48

Zero88 FLX S48

Universe
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512

512

1024
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Kanalen Accessoires

Kunstof draagkoffer 
CX4818 tbv. FLX S24

Flightcase
tbv. Zero88 FLX S24

Flightcase 
tbv. Zero88 FLX S48

19” rack mount kit 
tbv. FLX S24

USB Gooseneck Light
4 COB
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Zo gemakkelijk...

Master playback met GO-knop
Door middel van de Master playback 
en GO-knop speel je gemakkelijk een 
hoofd-cuelijst af.

 De ideale lichttafel voor kleine theaters, scholen, kerken, cultuurhuizen, conferentiezalen, verhuurbedrijven, TV en broadcast, entertainmentbedrijven en meer!

FLX S consoles zijn simpel te bedienen door iedereen met weinig of veel ervaring. 
Zowel conventioneel als bewegend licht en LED-armaturen zijn eenvoudig aan te 
sturen en dat voor een lichttafel met een zeer scherpe prijs!

Alles wat je nodig hebt...

Eenvoudige kleuren selecteren
Via de multi-touch colourpicker, 
kleuren presets of een afbeelding 
selecteer je eenvoudig alle mogelijke 
kleuren.

Bewegend licht
Precieze positionering van bewegend 
licht via encoder-wielen, of via het 
multi-touch pan/tilt grid.

Apps & networking
Met de gratis apps van Zero88 maak je 
van je telefoon of tablet eenvoudig een 
tweede monitor of remote bediening. 
Met de ethernet aansluiting is tevens 
DMX over Ethernet te sturen.

RigSync
Via de ‘RigSync’ optie van Zero88 worden 
armaturen van o.a. Robe, ETC en ARRI 
automatisch geconfigureerd via RDM na het 
aansluiten en zijn dan direct te gebruiken.

Stap-voor-stap hulp
De ingebouwde help-functie geeft 
stap voor stap uitleg over de 
verschillende functies van de console.

... klaar voor actie

Verbreed je horizon… 

2x DMX uitgang 
(bij 1U later uit te breiden naar 2U)

2 x USB

Aansluiting voor Touch-
screen (enkel bij S48!)

Ethernet

Opslaan op USB

Keyboard & muis

Tablet, telefoon & smart-watch

Laptop

DMX over 
Ethernet

FLX S48 - 96 light fixtures

FLX S24 - 48 light fixtures Draadloos netwerk




