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A Garrett Audiovisuais organizou um 
Roadshow de iluminação para dar a conhe-
cer aos profissionais do sector as suas solu-

ções em sistemas de iluminação, com enfoque nos 
mais recentes produtos da GLP, G-Lec, Jands Vista 
e Chroma-Q. A presença de diversos especialistas 
de produto destas marcas neste Roadshow fez com 
que este evento fosse uma oportunidade única para 
que todos os interessados pudessem ver em pri-
meira mão algumas das soluções presentes, bem 
como uma oportunidade para poderem esclarecer 
dúvidas e questionarem os especialistas acerca dos 
produtos de robótica, projecção LED, vídeo LED e 
mesas de controlo de iluminação que estas marcas 
comercializam. O Roadshow Garrett começou em 
Lisboa, no CCB, a 21 e 22 de Novembro e seguiu para 
o Coliseu do Porto, a 24 e 25 do mesmo mês, numa 

iniciativa que pretendeu acima de tudo mostrar no 
terreno a qualidade das soluções de iluminação da 
Garrett para televisão, teatro, música e iluminação 
arquitectural, pois como ficou esclarecido por par-
te da equipa da Garrett, as soluções são realmente 
inovadoras, únicas e é importante que os profis-
sionais do sector as possam conhecer em primeira 
mão, para comprovarem a sua qualidade e funcio-
nalidades.
Esta postura da Garrett na organização deste tipo 
de promoções não é de todo uma novidade pois a 
empresa tem feito um excelente trabalho na or-
ganização de eventos do género, como aconteceu 
com o GLP Open Day, realizado no início de 2011 nas 
instalações da empresa, onde a equipa da Garrett 
mostrou em estreia as novidades da GLP, numa or-
ganização que tivemos oportunidade de cobrir em 

Uma mostra do melhor da GLP, 
G-Lec, Jands Vista e Chroma-Q
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reportagem na edição de Fevereiro da Produção 
Áudio.
Nesta ocasião fomos recebidos neste Roadshow 
por João Ferreira, conhecido técnico de iluminação 
português que tem vindo a desenvolver o segmen-
to de iluminação profissional da Garrett e que foi 
também o especialista de produto da Chroma-Q 
para este evento. A nossa conversa com João come-
ça por abordar algo comum a todos os produtos e 
marcas que a Garrett trouxe a este Roadshow, que 
é o factor qualidade! Como João nos conta, todas 
as marcas deste Roadshow são uma referência na 
indústria da iluminação profissional, pela qualida-
de e inovação dos produtos, testada e comprovada 
no terreno em utilização profissional e nos cenários 
mais exigentes que se possa imaginar. A grande 
vantagem de criar um produto capaz de operar nes-

A Garrett Audiovisuais fez-se à estrada 
para mostrar os seus mais recentes 
produtos na área de iluminação, 
com um evento no CCB em Lisboa no 
dia 21 e 22 de Novembro e outro no 
Coliseu do Porto a 24 e 25 do mesmo 
mês. Numa iniciativa aberta a todos os 
profissionais e interessados em sistemas 
de iluminação profissional, a Garrett 
apresentou e demonstrou produtos 

da GLP, Chroma-Q, G-Lec e Jands Vista, com as suas soluções de robótica, projecção LED, vídeo LED e mesas de 
controlo de iluminação. O Roadshow Garrett contou com a presença de diversos especialistas de produto das marcas 
representadas e foi, por isso, uma oportunidade única para os profissionais da iluminação verem e experimentarem 
os mais recentes produtos e tecnologias que a Garrett comercializa. 
Com esta iniciativa, a Garrett conseguiu mostrar a qualidade e inovação que as suas marcas e soluções podem 
trazer aos estúdios, palcos, teatros e ao mundo da iluminação arquitectural, demonstrando caso a caso todas
as potencialidades dos diversos modelos e sistemas que representa.

Por Miguel Marques | Fotografia: Ivo Godinho
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O Roadshow de Iluminação Garrett 
2011 passou por Lisboa e pelo Porto, 
e teve como objectivo mostrar aos 
profissionais do sector da iluminação 
profissional as soluções que a Garrett 
Audiovisuais distribui
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tes cenários exigentes, como é o caso dos estúdios 
de televisão, é que permite que os equipamentos 
sejam facilmente levados para outras realidades, 
por exemplo a estrada, onde os requisitos técnicos 
e de operação para a maioria dos equipamentos de 
iluminação não é tão exigente como têm que ser 
quando se trabalha em televisão. Aliado ao fac-
tor inovação que também se encontra patente em 
todas estas marcas, as soluções para iluminação 
profissional da Garrett são realmente únicas e daí a 
importância deste tipo de eventos para a empresa, 
pois permite que os profissionais do sector possam 
conhecer estes produtos e as suas capacidades.

CHROMA-Q
Para este Roadshow de iluminação João Ferreira foi 
também o especialista para os produtos Chroma-Q 
e o destaque da marca neste evento foi para os LED 
fixtures da série Color Force, ideais para utilização 
em teatro e para iluminação de cicloramas ou como 
single fixture em concertos, eventos corporativos, 
exposições ou televisão. O primeira destaque para 
esta série de produtos vai para algumas das suas 
especificações técnicas, pois todos os modelos da 
série Color Force – Color Force 12, Color Force 48 e 
Color Force 72 – apresentam um índice de restitui-
ção de cor (CRI) de iluminação de 92, um valor real-
mente impressionante para este tipo de produtos 
com tecnologia LED, revelando uma quase perfeita 
capacidade de produzir cor com exactidão. Além 
da qualidade de cor, a outra especificação técnica 
que impressiona nesta série de produtos é a área 
de cobertura iluminada atingível, que é de cerca de 
8 metros em todos os produtos da série, o suficien-
te para cobrir, por exemplo, um ciclorama em tea-
tro. Falando em teatro, João Ferreira mostrou-nos 
a capacidade que os produtos da série Color Force 
têm em fazer transições extremamente suaves e 
uniformes de cor e intensidade, demonstrando a 
eficácia das curvas teatrais de dimming implemen-
tadas pela Chroma-Q no pequeno ciclorama pre-
sente neste Roadshow para nos mostrar a enorme 
paleta de cores possível de obter com esta série de 
produtos.

Os sistemas Color Force 48 e 72 são barras LED 
equipadas com sistemas RGBA que beneficiam da 
tecnologia de controlo de cor ColorSure responsá-
vel pela elevada consistência de cor e capacidade de 
dimming atingidas, tendo sido bem demonstrada a 
sua capacidade de variar desde cores fortes e satu-
radas até cores pastel mais subtis. Qualquer uma 
destas barras pode funcionar em modo master ou 
slave, tendo já fontes de alimentação integradas, 
com ligações de corrente e DMX em ambas as ex-
tremidades, o que torna bastante simples a sua 
instalação e gestão da cablagem. O modelo mais 
compacto, Color Force 12, destaca-se como sistema 
multiuso, ideal como fonte de luz colorida no chão, 
junto a elementos de cenário ou parede e montada 
em truss em aplicações de entretenimento. Capaz 
de gerar 2400 lúmens tem todas as mesmas carac-
terísticas das barras maiores, com as quais pode 
aliás ser facilmente combinada.
É ainda de mencionar o baixo consumo destes mo-
delos Color Force, o facto de serem equipamentos 
ultra-compactos e que podem ser associados com 
uma distância mínima entre eles, permitindo criar 
uma solução contínua de módulos e, também, a ex-

celente qualidade de construção em alumínio que 
os tornam leves mas robustos.
A Chroma-Q possui ainda a gama equivalente Stu-
dio Force, com LEDs brancos e que conta com os 
modelos equivalentes Studio Force D 12, Studio 
Force D 48 e 72, em versão de temperatura de cor 
de 6100 graus kelvin, ou os modelos Studio Force V 
12, V 48 e 72 com uma combinação de LEDs brancos 
de 3000K e 6100K, permitindo assim atingir tem-
peraturas de cor exactas (e calibradas em laborató-
rio) de 3200°K e 5600°K, tal como é necessário para 
trabalhos em estúdios de TV ou mesmo cinema. 
Entre os diferentes modelos Studio Force é possí-
vel seleccionar fontes que vão de 5300 até 25 400 
lúmens.

GLP E G-LEC
O Roadshow Garrett contou naturalmente com a 
presença da alemã GLP e dos seus produtos da série 
Impression, um conjunto de projectores de cabeça 
móvel com tecnologia LED que revolucionaram a in-
dústria e dos quais a Produção Áudio já teve opor-
tunidade de falar extensamente na reportagem do 
evento GLP Open Day.

A série Color Force foi o destaque da Chroma-Q, um conjunto de potentes barras LED, com sistema de cor RGBA 
ColorSure, ideais para utilização em teatro e para iluminação de cicloramas ou como single fixture em concertos, 
eventos corporativos, exposições ou televisão

Todos os modelos da série Color Force – Color Force 12, Color Force 48 e Color Force 72 – apresentam um factor CRI de 92, 
um valor realmente impressionante para este tipo de produtos com tecnologia LED
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A Garrett apresentou e demonstrou neste Roadshow 
produtos da GLP, Chroma-Q, G-Lec e Jands Vista, com 
as suas soluções de robótica e projecção LED, video LED 
e mesas de controlo de iluminação
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À semelhança do que aconteceu com este anterior 
evento da Garrett, o especialista de produto para 
os modelos GLP e G-Lec foi Dejan Hajdukovic, res-
ponsável de vendas e suporte da marca na Europa, 
com quem tivemos oportunidade de falar sobre a 
gama de produtos Impression da GLP e, também, 
de alguns produtos e novidades da G-Lec, a outra 
marca alemã que agora faz parte do universo da 
GLP e que, consequentemente, a Garrett começou 
também no ano passado a distribuir.

A série Impression da GLP é constituída actual-
mente por diversos projectores de alta potência e 
baixo consumo, onde se destacam os mais recentes 
modelos Wash One, o Spot One, Meisterstück, para 
além da vasta gama de cabeças móveis Impression 
com e sem zoom e de diversos tamanhos e potên-
cias. Aliás, o principal destaque para esta série de 
produtos é o facto de serem modelos extremamen-
te capazes em termos de potência, para fontes LED, 
como é o caso do projector Spot One que, apesar dos 
seus 400W, pode ser comparado a uma lâmpada de 
descarga de 700W em branco e a uma lâmpada de 
1200W em cor! Ou, no caso do Meisterstück que é 
um projector de 600W, Dejan Hajdukovic mostrou 
no evento como o seu output é comparável a um 
1200W em branco sendo que em cor este será su-
perior a estes projectores. E é importante lembrar 
que, por exemplo, no caso do Spot One, estamos a 
falar de um equipamento extremamente compacto, 
que pesa apenas 22kg, e com um sistema de arre-
fecimento tão eficiente e silencioso que permite 
que este tipo de equipamentos possa ser mexido e 
carregado depois de um dia ligados, pois o tempo 
de arrefecimento é quase inexistente. João Ferreira 
lembra ainda uma das excelentes mais-valias des-
ta série de equipamentos Impression que reside no 
facto de serem modelos flicker-free (isentos de cin-
tilação) pois operam idealmente nos 1200Hz, algo 
cada vez mais essencial num produto de ilumina-
ção profissional que visa operar em televisão na era 
da alta definição. Um último destaque desta série 
Impression, que também é essencial ao trabalho 
em televisão e teatro, é que graças ao sistema ino-
vador de refrigeração estes modelos são extrema-
mente silenciosos em operação, com um ruído de 
fundo quase inexistente de forma a não perturbar 
qualquer captação de som nestes ambientes. Como 
se estas não fossem razões suficientes para consi-
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derar a série Impression da GLP, existe ainda uma 
característica importante nestes modelos que é a 
sua reduzida necessidade de manutenção, já am-
plamente provada na estrada. Alguns modelos des-
ta série têm um tempo de vida útil (sem qualquer 

Por parte da GLP, o grande destaque foi para a série 
Impression, constituída por diversos projectores 
LED motorizados de alta potência e baixo consumo, 
modelos Wash One, o Spot One e o Meisterstück

A Garrett mostrava também neste Roadshow os 
projectores da série Impression, 120, 240 XL da GLP, 
mostrando a enorme potencialidade destas unidades de 
cabeça móvel com e sem zoom e de diversos tamanhos

O GLP Impression Spot One pode ser comparado a 
uma lâmpada de descarga de 700W em branco e a uma 
lâmpada de 1200W em cor, apesar dos seus 400W 
de fonte LED, tudo numa unidade compacta que pesa 
apenas 22kg

O grande destaque para os produtos G-Lec foi a presença 
da série de produtos de ecrãs LED transparentes da série 
Phantom, uma das fortes apostas da Garrett desde 
que assumiu também a distribuição desta marca alemã 
que faz agora parte da grupo GLO

João Ferreira (à esquerda), responsável pelo sector de 
iluminação profissional da Garrett, Dejan Hajdukovic ao 
centro, especialista de produto da GLP e G-Lec, e Raúl 
Fernandes, director comercial da Garrett Audiovisuais



Os módulos de vídeo LED Phantom 
da G-Lec são extremamente potentes 

e podem ser usados tanto em 
interior como em exterior. A sua 

instalação é facilitada pelo sistema 
QuickLock, patenteado pela marca, 
que permite facilmente encaixar e 

juntar módulos da série

tipo de manutenção específica) superior a 20 000 
horas de utilização, o que, quando comparado com 
as soluções tradicionais, irá permitir poupar imenso 
dinheiro e tempo pois as soluções tradicionais preci-
sam de ter uma manutenção constante. 
Dejan Hajdukovic também nos falou de alguns dos 
produtos G-LEc presentes no evento, começando pe-
los painéis de vídeo LED da série Phantom que se en-
contravam em exposição. Estes painéis de vídeo LED 
destacam-se pela sua estrutura transparente que é 
em simultâneo capaz de produzir efeitos de imagem 
em grande superfícies, sendo ao mesmo tempo trans-
parentes em termos visuais quando apagados e até 
mesmo em termos de som, podendo ser colocados li-
vremente em zonas frontais aos equipamentos. Com a 
utilização de LEDs extremamente potentes que permi-
tem a utilização tanto em interior como em exterior e 
com o sistema de fixação patenteado pela marca cha-
mado QuickLock, os módulos Phantom da G-Lec po-
dem ser facilmente encaixados em grandes estruturas, 
permitindo que uma só pessoa possa montar um con-
junto de módulos da série pois cada um é extremamen-
te compacto e leve. Um outro dado muito importante 
em relação a estes painéis é o facto da fonte de alimen-
tação estar separada dos painéis e de existir a possibi-
lidade de fazer daisy-chain ao sinal vídeo e de corrente 
entre cada módulo, simplificando toda a instalação.
Estes são seguramente um dos best-sellers da G-Lec 
e a solução em que a Garrett está a apostar com mais 
força, sendo reconhecida a sua excelente qualida-
de e facilidade de instalação. A série de produtos 
Phantom é uma escolha muito comum nalguns dos 
maiores eventos de televisão do mundo, concertos 
de música e todo o segmento de touring, exposições, 
lançamentos de produto e grandes eventos, incluin-
do o Carnaval do Rio do Janeiro.
Um outro produto da G-Lec que Dejan fez questão de 
nos destacar, apesar de não o ter em exposição nes-
te Roadshow da Garrett, foi a solução de cortinas de 
vídeo LED da marca, a série Solaris+. Na ocasião o 
técnico da marca tinha para mostrar múltiplos vídeos  
e fotografias onde se comprovam as enormes possibi-
lidades criativas que este tipo de solução permite. Tra-
tando-se de cortinas de tiras com esferas iluminadas 
por LED, esta solução permite reproduzir vídeo visível 
em 360º, algo que tem sido muito procurado pelos li-
ght designers de todo o mundo nos últimos tempos.

JANDS VISTA
A terminar o leque de soluções para iluminação pro-
fissional da Garrett, o Roadshow contava ainda com 
a presença das mesas de controlo de iluminação da 

Jands, série Vista, um produto inovador e de excelen-
te qualidade que tem criado um excelente impacto 
entre os profissionais da indústria e no qual a em-
presa portuguesa tem feito uma forte aposta. Para 
apresentar e demonstrar as potencialidades das 
Jands Vista, a equipa da Garrett trouxe até Portugal 
Jack Moorhouse, responsável pelo suporte técnico da 
marca a nível internacional.
Tal como Jack Moohouse destacava, desde que a sé-
rie de mesas Jands Vista foi apresentada ao mercado 
em 2004 o seu sucesso foi quase imediato graças às 
funcionalidades inovadoras de controlo visual e inter-
face de ecrã táctil que a Jands desenvolveu para esta 
série de produtos. Um sucesso para o qual o trabalho 
persistente da Garrett tem contribuído, num mer-
cado fortemente competitivo e que se traduz numa 
significativa implantação destas consolas entre os 
técnicos de iluminação nacionais. Agora que a ver-
são v2 – nome de código Byron – foi apresentada, as 
Jands Vista estão a suscitar um interesse renovado 
no mercado, permitindo explorar ainda mais a po-
tente combinação entre as poderosas consolas T4 ou 
T2, o software Vista e as superfícies de controlo S3 e 
S1. Um verdadeiro sucesso tem constituído também 
a pequena consola Vista M1 que, em conjunto com a 
Vista App, a versão em software destas consolas, dis-
poníveis em versões de 128 a 8192 canais DMX, per-
mite programar um espectáculo completo e dispor de 
uma superfície hardware para o controlar, recorrendo 
a um simples portátil Mac ou PC/Windows. A ligação 
entre o computador e o sistema de controlo é extre-
mamente acessível, usando por exemplo o adaptador 
UD512 USB para DMX que a marca também fornece.
Jack Moorhouse mostrou-nos algumas das novas 
funcionalidades do novo sistema operativo V2 que 
foi aliás um dos grandes destaques neste evento, 
prometendo revolucionar novamente o mundo das 
mesas de controlo de iluminação. 
A primeira grande novidade do novo software para as 
Vista é a sua interface gráfica que foi melhorada de 
forma a permitir ao técnico ter um controlo absolu-
to sobre todos os parâmetros, sempre em três layers 
de simplicidade/complexidade. Seguindo a política 
da marca de “pensar visualmente, trabalhar visual-
mente”, todos os parâmetros disponíveis nesta mesa 
são apresentados com um conjunto de parâmetros 
simplificados num primeiro layer, de forma a permi-
tir um controlo imediato sobre quase tudo, mas que 
pode facilmente passar a outro dois layers de com-
plexidade que permitem ao técnico ter controlo sobre 
todos os parâmetros e opções necessárias sempre 
que assim o desejem.
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Segundo Jack, esta é uma característica única das 
mesas Jands Vista, pois o normal é haver produ-
tos que são extremamente simples em termos de 
controlos ou produtos extremamente complexos, 
ao contrário das Jands que permitem passar por 
todos os graus de simplicidade/complexidade de 
controlos, ajustando-se assim a cada trabalho e a 
cada profissional. A nova versão do software Vis-
ta renova também as possibilidades da Timeline 
destas consolas – uma das suas funcionalidades 
mais populares, onde é possível ver e editar todos 
os eventos que serão controlados pela mesa, numa 
progressão temporal – introduzindo quase todas as 
novas funções directamente nesse modo.
Uma das novidades desta versão V2 é o método ‘Sto-
re Look’para utilizadores que precisam de trabalhar 
rápido e não precisam de ter todas as opções na ja-
nela de “store” convencional. O ‘Store Look’ permite 
agora simplesmente pressionar um botão para ar-
mazenar qualquer configuração e visual que criámos 
em palco, perfeito também para situações em que o 
encenador ou alguém da direcção diz que gosta do 

que está a ver. A V2 traz também capacidades de na-
vegação na cue-list ainda mais rápidas e com recurso 
a mini-ícones, tanto na janela de escolha de Fixture 
como na Timeline, tornando mais fácil ir de um pon-
to a outro, independentemente da dimensão da cue-
list. Para editar uma cue, basta clicar no rectângulo 
de selecção da cue que queremos. Além disso, esta 
versão de software integra agora funcionalidades de 
pesquisa rápidas nas janelas de Fixture Library, se-
lector de cores Lee Colour, Groups, Presets, Extracts, 
Cue-list e Effects. Basta começar a escrever as pri-
meiras letras e os resultados vão aparecendo.
Outro melhoramento vem tornar ainda mais sofis-
ticado o popular efeito de ‘swing’, em que os pro-
jectores fazem crossfade entre dois presets, cores, 
posições ou outros parâmetros. Agora na versão 
2, podemos encadear esses efeitos entre qualquer 
número de pontos da programação e, com a função 
Effects Synchronisation das Vista, agora torna-se 
possível criar efeitos de forma de onda baseados 
num parâmetro, tal como cores e acrescentar outro 
parâmetro, como posição, mantendo as variações 
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perfeitamente sincronizadas. Estas podem mesmo 
ser editadas graficamente para criar efeitos mais 
apurados.
Falando em efeitos, estes agora têm agora templa-
tes de matriz que se podem usar de imediato, ide-
ais para aplicar rapidamente em grandes estruturas 
LED, por exemplo.
Outra das funcionalidades que resulta do feedback 
directo dos utilizadores é a possibilidade de ter-
mos tempos de “split fade” em que algumas luzes 
acendem mais rapidamente do que as outras se vão 
apagando. Estes dois tempos são editáveis nas ja-
nelas de Chooser e Timeline.
A palette de gobos é outro dos aspectos mais apu-
rados desta nova versão, permitindo agora ter jane-
las de “vista detalhada” dos gobos que temos ins-
talados nos respectivos projectores, reproduzindo 
mesmo uma roda de gobos como ela é, com a vista 
central a mostrar o gobo ou efeito actualmente se-
leccionado.
Além destas novidades, a nova versão inclui nume-
rosas novidades como um Fixture Editor que permi-
te agora construir mais facilmente as nossas listas 
de projectores e personalidades; uma interface de 
linha de comando para introduzir directamente os 
projectores, níveis, tempos e outras funções direc-
tamente no teclado; mais funções de controlo de 
servidores de media com importação de thumbnail 
(representações gráficas miniatura) através de pro-
tocolo CITP e muito mais.
Para demonstrar todas estas novas funcionalida-
des do software Byron, Jack teve ao seu dispor di-
versos produtos Jands Vista, desde os controlado-
res compactos Vista M1, Vista S1 e Vista S3, até às 
consolas Vista i3 e a mais poderosa Vista T2 com 
ecrã integrado. Apesar das óbvias diferenças de 

O evento permitiu a vários profissionais de iluminação 
ver pela primeira vez de perto o novo sistema operativo 
Jand Vista versão 2 “Byron” que inclui um vasto conjunto 
de novas funcionalidades que melhoraram todo o 
processo de trabalho com estes sistemas

Os produtos Jand da série Vista foram um dos grandes destaques neste Roadshow, contando com a presença 
dos controladores compactos Vista M1, Vista S1 e Vista S3, até às consolas Vista i3 e Vista T2

Momento em que Jack Moorhouse demonstrava as novas 
funcionalidades da versão de software v2 das Jands Vista 
no evento que decorreu no CCB em Lisboa
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processamento e tamanho de cada versão, a verda-
de é que o software que corre em todos os modelos 
é o mesmo e todas as funções novas estão disponí-
veis em todos estes modelos, apenas limitados às 
capacidades físicas de cada controlador ou consola.

A TERMINAR
O Roadshow de iluminação Garrett 2011 foi um 
evento muito procurado por parte dos profissionais 
de iluminação, tanto no evento de Lisboa como do 
Porto, e isso é sempre o factor decisivo para se po-
der ajuizar o sucesso de um evento. Os profissio-

nais do sector apareceram neste Roadshow para 
ficarem a conhecer as novidades e produtos que a 
Garrett distribui na área da iluminação profissional, 
sendo que muitos dos actuais utilizadores destas 
marcas tiveram uma oportunidade única para falar 
com especialistas de produto para esclarecerem dú-
vidas e colocarem questões sobre os produtos que 
usam da Chroma-Q, GLP, G-Lec e Jands Vista.
Como referimos, a Garrett não tem dúvidas sobre 
a qualidade das marcas que representa e é por isso 
muito importante à empresa demonstrar essas 
qualidades a todos os profissionais interessados 

para que também estes possam ficar a conhecer 
as soluções únicas que aqui mencionámos. Além 
disso, é sempre importante louvar este tipo de ini-
ciativas pois eventos como o Roadshow de ilumi-
nação Garrett são em parte responsáveis por man-
ter o sector da iluminação profissional actualizado 
em relação às novas tecnologias, equipamentos e 
produtos do sector, algo extremamente importante 
para a nossa indústria.
www.garrett.pt
Marcas presentes: www.chroma-q.com
www.glp.de | www.glec.de | www.jandsvista.com

O novo servidor de conteúdos ArKaos A30 representa 
a entrada em força da marca no mercado de touring e 
eventos, com um chassis construído para aguentar as 
mais duras condições “na estrada”, apesar de ser uma das 
mais poderosas plataformas disponíveis para o software 
MediaMaster, sendo capaz de reproduzir até 9 camadas 
de vídeo HD

Com o lançamento do software MediaMaster Pro e 
MediaMaster Express, a ArKaos torna possível que um 
amplo mercado se familiarize com as funcionalidades 
dos servidores de vídeo e gráficos para apresentações em 
sincronismo com música e iluminação

Jack Moorhouse com João Ferreira e Raúl Fernandes da Garrett Audiovisuais 
confirmaram o enorme interesse que existe no mercado português pelas soluções 
de controlo da marca

Jack Moorhouse, especialista de produto da Jands, mostrou-nos algumas das novas 
funções do sistema operativo Byron com muitas novas funcionalidades agora acessíveis 
directamente da janela de timeline e um poderoso novo sistema de presets de efeitos

de 21 a 24. 3. 2012
discovering new dimensions
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A Prolight + Sound em Frankfurt é o sítio certo para quem trabalha na organização e produção 
técnica de espetáculos e na integração de sistemas. Aqui encontra todos os produtos e serviços 
direcionados para a organização de eventos, da iluminação profissional à tecnologia áudio e de 
palco, do equipamento para estúdios às soluções digitais, da tecnologia em rede às instalações 
para conferencistas. Para mais informações veja por favor em www.prolight-sound.com

info@portugal.messefrankfurt.com
Tel. 21 793 91 40 
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