Externe cameracontroller
AW-RP120 Externe cameracontroller
Camerabedieningseenheid

KEY FEATURES
• Vloeiende pan/-kantelbediening met joystick

• Flexibel systeemontwerp met IP-verbinding en -besturing

• Functies voorinstellingen / traceringsgeheugen

• Via de IP-verbinding is een flexibele en eenvoudige

• Functie voor kleuraanpassing beeld

systeemconfiguratie op grote schaal mogelijk voor het bedienen
van maximaal 100 externe camera's en het simultane gebruik van
meerdere controllers.

Nieuw ontworpen bedieningspaneel
Vloeiende pan/-kantelbediening met nieuwe joystick
Functies voorinstellingen / traceringsgeheugen
Functie voor kleuraanpassing beeld
Flexibel systeemontwerp met IP-verbinding en -besturing
Opslaginstelling voor SD-kaart

de AW-RP120G externe cameracontroller ondersteunt verschillende externe Panasonic-camerasystemen. Via de IP-verbinding is een flexibele en
eenvoudige systeemconfiguratie op grote schaal mogelijk voor het bedienen van maximaal 100 externe camera's en het simultane gebruik van meerdere
controllers. Een nieuwe joystick zorgt voor een hoge respons op de pan- en kantelbediening en een nieuw ontworpen bedieningspaneel is uitgerust met
kleuraanpassingsknoppen. Een vooringesteld geheugen met een nieuwe batchoproepfunctie en traceringsgeheugen bespaart werk zodat de bediening door
één persoon kan gebeuren. Uitgerust met Paint en andere camera-aanpassingsfuncties, voldoet de AW-RP120G aan een uitgebreid assortiment
geavanceerde behoeften. Het is de ideale alles-in-één controller voor talrijke toepassingen, zoals gebruik bij een evenement, in een vergaderzaal, openbare
instelling, bij een huwelijk en tijdens een uitzending.
Klik hier voor een lijst met downloadbare gebruiksaanwijzingen.
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SPECIFICATIONS
Power Supply

DC 12 V

Accessories

This unit does not include a power supply. Requires AW-PS551P.

Power Consumption

8W

Weight

Approx. 3. 1 kg (Approx. 6.9 lb)

Dimensions (W x H x D)

Approx. 342 mm x 77 mm x 265 mm
(Approx. 13-1/2 inches x 3-1/16 inches x 10-7/16 inches)
excluding protrusions
(Approx. 13-15/32 inches x 3-1/32 inches x 10-7/16 inches)
[excluding protrusions]

Connectors

DC 12 V IN (XLR 4-pin)
LAN (RJ-45) 10BASE-T/100BASE-TX, to control remote cameras
SERIAL (RJ-45) RS-422, to control remote cameras × 5
TALLY/GPI (D-sub 25-pin)
REMOTE (D-sub 9-pin) RS-232C, for external control

URL: https://business.panasonic.nl/professional-camera/producten-en-accessoires/bedieningspanelen-ccu-en-converter/aw-rp120

CONTACT
Web: https://business.panasonic.nl/professional-camera/contact-us

