
 

O Indicator2 é o melhor amigo dos profissionais do 
audiovisual quando se trata de controlar um evento ao 
vivo. Fazer sinal aos apresentadores ou à equipa para 
garantir que tudo decorre dentro do tempo é o aspecto 
chave para uma apresentação profissional e sem 
problemas e o Indicator2 é um sistema “Semáforo” 
eficiente e simples. Utilizando a compreensão geral dos 
sinais Verde, Amarelo e Vermelho, o Indicator2  avisa os 
apresentadores de forma silenciosa de quando podem 
falar (luz verde), quando devem resumir (luz amarela) e 
quando devem terminar (luz vermelha). 
 
A unidade de controlo principal tem saídas duplas de 
energia indicadoras para que possam ser localizadas 
duas lâmpadas para fácil visualização ou para dar deixas 
a mais do que um apresentador ou equipa ao mesmo 
tempo. As lâmpadas do visor indicador são 
independentes e ligadas utilizando cabos XLR (mic) de 3 
núcleos. Controla-se a máquina a partir do painel frontal 
da unidade principal. Os botões Green, Amber e Red 
ligam ou desligam essa cor. 
Seleccionar outra cor desliga a primeira cor. Uma 
característica de flash permite que o operador realce que 
o tempo acabou. Os comprimentos dos cabos podem 
exceder os 100 metros. 

 
Características principais: 
 
• Montagem e utilização simples – pode ficar 

operacional em minutos 
 

• Saída de sinal dupla – 2 apresentadores ou a equipa 
podem ver o mesmo sinal 

 

• Uma lâmpada muda de cor – discreta mas altamente 
eficaz. 

 

• Função de flash adicional – para realçar que o tempo 
acabou! 

 

• Só precisa de cabos XLR (mic) de 3 pinos padrão 
para interligar 

 

• De acordo com a CE — Seguro e de Confiança 

 
Garantia de Fábrica Limitada a 3 Anos 

 
Sinais: 

2 saídas, tendo cada uma 12VDC 100mA (limite) 

Dispositivos de ligação: 

2 XLR de 3 pinos macho 

Conector de energia IEC 

Acessórios incluídos: 

2 Lâmpadas indicadoras remoto 

Cabo de energia 

Peças do utilizador necessárias: 

Cabos XLR (mic) de 3 pinos padrão 

Dimensões mm : 

Unidade base 

PxLxA : 62 x 280 x 90 

Peso : 907g 

Visores remotos : 

PxLxA : 71 x 64 x 40 

Peso : 110g 

 
Limitação de responsabilidade: Embora sejam tomados todos os cuidados 
para garantir precisão, a Interspace Industries Ltd não aceita nenhuma 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões, quer estejam implícitos ou 
sejam interpretados de outra forma. Todas as especificações estão sujeitas a 
alteração sem aviso prévio. 
 

Cronometragem simplificada de um 
evento ao vivo! 
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