MIXING SYSTEM
with Color Flags

BROUGHT TO LIGHT

C M Y CTO R G B

Отделът за научноизследователска и развойна дейност на Elation е вникнал в найфините нюанси на цветовия спектър за разработването на патентования
SpectraColor, революционна стъпка напред в смесването на цветове.
Системата за смесване от 7 водещи цвята, позволява на дизайнерите да достигнат
до цветовете на своето въображение и всички техни нюанси, които преди беше
невъзможно да се реализират само с помощта на CMY контролни циан, магента и
жълто.
За да отключите напълно творческия потенциал на новаторския масив
SpectraColor, препоръчваме ви да се запознаете с тази уникална система за
смесване на цветове.
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COLOR FLAGS

BLUE
GREEN
RED
CTO
YELLOW
MAGENTA
CYAN

„Системата SpectraColor ми позволява достъп до фините червени, синьо и
зелено, които е почти невъзможно да се смесят с първичната система за
смесване на CMY. Да имаме достъп до тази богата палитра без загуба на
светлинна мощност е доста променя правилата на играта за всеки
осветител."
- Джон Фроелич, постоянен дизайнер на осветление, Метрополитън опера, Ню Йорк
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What is...

SpectraColor съчетава индустриалния стандарт CMY с плавно регулируеми RGB/
red-green-blue/ основни и променлив CTO. Седемте цветни слоя плюс статично
цветно колело за покриване на конкретни нюанси, значително подобрява
възможната цветова гама, позволяваща на дизайнерите да постигнат желаните от
тях цветове, без да жертват яркостта.
CMY е добре позната на всички дизайнери по осветление система за цветово
смесване, в която цветовете могат да се смесват с различна сатурация, в голямо
разнообразие на светлосенки. RGB са избрани „чисти“ цветови точки най-доброто
насищане и в системата SpectraColor са могат да бъдат „изведени“ и напълно
променлива, позволяваща нюансирани кръстосани избледнявания и огромен
диапазон от междинни цветове.
CMY и плавно регулируемите RGB се комбинират, за да разширят цвета гама, за да
достигнете тези трудно постижими нюанси, внасяйки нова дълбочина и нови
възможности за вашите цветове. Започнете с леко наситен CMY цвят, след което
добавете малко червено, зелено или синьо, за да промените нюанса.
Комбинирано с високоинтензивен бял LED, цветовете са по-брилянтни и с повече
жизненост от другите LED миксове. Дълбоко синьо към сизсветляващ пастел,
наситено червено до светлорозов сьомга цвят и коралови тонове, тъмно зелено до
разнообразни нюанси като морска пяна, и метални отсенки, цветната гама е
огромна.
Цветовете могат да се комбинират с регулируемия CTO за подобряване на цвета
гама и създаване на по-топли визии. Филтърът CTO е предназначен за регулиране
устройството от естествената му цветова температура от 6500K до 2700K.
Използвайте системата SpectraColor, за да копирате уникални източници на
светлина като метален халогенид, натриеви пари или флуоресцентни тръби.
SpectraColor е патентован и ненадминат като решение в осветителната
индустрия. Със SpectraColor, осветителни тела от най-високо ниво Elation като
Artiste Monet™, Artiste Rembrandt™ и Artiste Mondrian™ формират креативно
семейство от съвместими, високохудожествени LED осветителни тела, които са
много по-добри от осветителните тела, предложени на пазара дори само преди
няколко години.
„Други устройства, просто не могат да се ссравняват с Artiste Monet,
що се отнася до цвета."
– Матю Шимамото – Volt Lites, Artiste Monet в Hollywood Bowl
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