
 

Countdown2 é o produto ideal para os eventos com um horário 
limitado. Agora com dois modos de funcionamento, com iniciação rápida 
e avançado, o CountDown2 funciona indicando o tempo restante ou 
passado numa gama de representações visuais. O temporizador pode ser 
programado para fazer contagem crescente ou decrescente para 
qualquer duração e, para relembrar o apresentador de quando deve 
resumir e concluir, a cor das representações visuais pode ser programada 
para mudar de Verde para Amarelo e Vermelho. Estão disponíveis os 
projectores de 25 mm (para púlpitos ou para visualização da equipa de 
produção) e os projectores tricolor de 75 mm (para visualização a longa 
distância). 
 
Pode também ser utilizada uma opção de lâmpada especial para mostrar 
apenas a gama de cores e o novo projector Bar-Graph pode ser utilizado 
para visualizar a proporção de tempo restante no modo de contagem 
decrescente, num formato de gráfico de barras com cores programáveis. 
 
O sistema Countdown2 pode funcionar também no modo de relógio 
normal para exibir tempo real em proveito dos apresentadores, 
espectadores e equipa técnica entre apresentações, se necessário. Há 
duas saídas remotas que podem exibir qualquer combinação de 
visualizações visuais e digitais e nenhuma saída pode facilmente ser 
expandida utilizando separadores XLR; proporcionando assim unidades 
de exibição múltiplas, se necessário. Todos os projectores podem ser 
definidos e utilizados numa distância de pelo menos 100 metros e com a 
adição do separador CountDown (um separador de 25,4 mm com 4 
saídas e activo), podem ser ligados múltiplos projectores e a extensão 
total chega a aproximadamente 200 m. 
 
Características principais: 
 
• Contagem crescente e decrescente. 
 
• Também a opção de visualização de relógio em tempo real (RTC) 
 
• Saídas duplas para mais do que um púlpito 
 
• Utiliza cabos XLR (mic) de 3 pinos padrão. 
 
• Possível de editar durante a contagem 
 
• Grande opção de visualização tricolor (75 mm) 
 
• Opção de lâmpada inteligente apenas para sinais coloridos 
 
• Opção de gráfico de barras apenas para exibições com cor animadas 
 
Garantia de Fábrica Limitada a 3 Anos 

 

Apresentador Profissional 
 
Cronómetro 

VISUAL ELIPTIX 
Tel: +34.932.968.628 
Passatge Toledo, 11 
08014 Barcelona -Espanha 
visual@eliptix.es 
www.eliptix.es 



 Especificações 
Sinais: 

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

Dados +/-10Vp-p 

Dispositivos de ligação: 

2 x XLR Macho 

Acessórios incluídos: 

1 écran à distance 

Normalmente visualizadores remotos 2 x 25 mm 

(opção de mix and match disponível) 

Opções disponíveis: 

25 mm (1”) ou 75 mm (3”) 

Lâmpada inteligente e gráfico de barras com cor e 

projectores remotos 

Peças do utilizador necessárias: 

Cabo XLR 
 

Opções disponíveis 

Dimensões em mm e pesos: 

Unidade principal 

PxLxA: 55 x 280 x 90 mm 

Peso : 1190g 

Projector remoto de 25 mm: 

PxLxA: 50 x 157 x 90 mm 

Peso : 737g 

Energia: 

Fonte de energia internacional máx. 100-240 V CC 

1,0 A 

47-63 Hz 

Conector IEC. 

 

 

Opção lâmpada inteligente. 

Um pequeno indicador de grande intensidade que permite que o apresentador veja 

apenas as mudanças de cor. Lâmpada discreta mas eficaz que muda a cor de 

verde, passando pelo amarelo até ao vermelho à medida que o tempo passa. 

 

Dimensões em mm e pesos:  

PxLxA: 71 x 64 x 40  mm  

Peso : 218g 

 

Opção de projector grande 

Para os produtores ou apresentadores que precisem de um 

projector maior ou de utilizar o CountDown à distância, o projector 

grande é exactamente aquilo de que necessita. Todos os dígitos no 

projector grande de 75 mm (3”) mudam de verde, passando pelo 

amarelo até ao vermelho à medida que o tempo passa, o que 

proporciona ao apresentador informações claras do tempo à 

distância. O suporte integrado permite ajustar e posicionar o ângulo. 

 

Dimensões em mm e pesos:  

PxLxA: 150 x 330 x 50mm 

Peso : 1000g 

 

Connexion : XLR femelle. 

 Suporte Universal 

Stand de trabalho útil desenhado para utilização com a 
lâmpada inteligente. 
Liga directamente ao cabo XLR (mic) de 3 pinos. 

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. 
 


