
 

O MasterCue V5 USB é o sistema de deixas de eleição 
para o profissional do audiovisual. A interface USB pode, se 
necessário, controlar directamente o computador onde está a 
correr a apresentação e com a opção de comandos de botões 
duplos, o apresentador pode avançar ou recuar nas deixas durante 
a apresentação. Assim como o sistema de comando sem fios que 
permite mobilidade total do apresentador no palco, estão também 
incluídos comandos por cabos para deixas totalmente 
asseguradas em qualquer situação. A unidade de controlo exibe as 
deixas utilizando sinais direccionais e codificados com cores e 
com sons de deixas perceptíveis através de um altifalante 
integrado ou dos auscultadores, é assim assegurada a sinalização 
de deixas. 
 
Outras características incluem botões de deixa do comando 
programáveis para controlarem a apresentação de formas 
específicas (por exemplo, regressar ao início da apresentação ou 
talvez escurecer o ecrã) e uma característica de loop-through do 
sistema de intercomunicação que pode deixar o apresentador 
ouvir sons de deixas através do seu auscultador de 
intercomunicação da produção. Uma actualização da Confidence 
Lamp opcional que proporciona ao apresentador uma confirmação 
visual, colorida, no palco e clara das suas deixas. O sistema é 
facilmente instalado utilizando cabos XLR (mic) de 3 pinos padrão 
e o desenho duro provou estar à altura da utilização industrial mais 
rigorosa. 
 
Características principais 
 
• Comando de apresentação com dois botões através dos 

auscultadores com cabos e sem fios. 

• Deixas perceptíveis com vários toques seleccionáveis. 

• Saída de áudio, altifalante interno e opções de loop-through de 

intercomunicação. 

• Visualização de deixas direccional e multicolor 

• Controlo de várias versões de apresentações utilizando Cue4 

• Instalação simples utilizando cabos XLR (mic) de 3 pinos padrão. 

• Totalmente de acordo com a CE e FCC 

Garantia de Fábrica Limitada 
a 3 Anos 

 

Quando uma deixa falhada 
simplesmente não é opção! 
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Passatge Toledo, 11 
08014 Barcelona 
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Opções disponíveis: 
Transmissores portáteis 
Os transmissores portáteis estão disponíveis em deixas simples ou nas versões seguintes ou anteriores (2 
botões). Podem ser programados para o receptor até 16 transmissores, em qualquer combinação. 

 
Confidence Lamp. 
Um indicador discreto mas muito 
visível para permitir que o apresentador 
veja que o sistema recebeu o seu sinal 
de deixa. O indicador ilumina como 
verde ou vermelho. Actualizar para o 
indicador Confidence Lamp exige 
ajuste da fábrica. 
 

Suporte Universal  
Concebido para ser utilizado com o 
receptor Mastercue V5 USB (mantém a 
antena sempre na vertical) assim como 
com a Confidence Lamp, se 
necessário. 

 

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. 

 
 
Peças do utilizador necessárias: 

Auscultadores de 1/4” se for necessário um toque discreto ou 
cabo para dispositivo externo (VTR áudio de secretária, etc.) 
Cabo XLR 
 

Dimensões mm e pesos: 
Unidade Principal: 

PxLxA: 113 x 235 x 78 
Peso: 1050g 

Transmissores: 
PxLxA: 100 x 65 x 25 
Peso: 100g 

Receptor de RF 
PxLxA: 90 x 90 x 50 
Peso: 178g 

Botões com fios: 
PxLxA: 90 x 60 x 33 
Peso: 166g 

Antena 
LxDia: 142mm x 14mm 
(433 MHz) 
Peso: 25g 

Energia: 
Fonte de energia internacional máx. 100-240 V AC 1,0A 
Conector 47-63 Hz IEC 
 
 
 
 
 
 

 
Cue4 

Controlo simultâneo de várias versões de 
PowerPointTM  utilizando esta interface expansível em 
4 direcções desenhada para esse fim. 
 
 

 

 

 

 

 

Especificações  
Emisiones: 

RF 433 Mhz 
Áudio nos 600 Ohms 1 Vp-p variável 
Tipo de sinal RF: Modulação FSK 
 

Dispositivos de ligação: 
Receptor de RF: BNC para antena e XLR fêmea 
Unidade principal: XLR macho de 3 pinos para a ligação 
com o receptor de RF 
XLR fêmea de 3 pinos para cada comando com fios 
Loop-through de intercomunicação áudio utilizando um 
XLR macho e um fêmea de 4 pinos 
Tomada jack de 1/4” para saída de áudio equilibrada 
Conector de teclado estilo PS2 para programação do 
teclado. 
Conector USB de tipo B 
Potência de entrada principal IEC 

Acessórios incluídos: 
2 comandos sem fios 
1 receptor de RF 
1 antena 
2 comandos com fios 
1 cabo USB série A-B 
1 cabo adaptador de loop-through de intercomunicação 
XLR de 4-pin 
1 cabo principal (Cabo de alimentação) 

 




