
 

Especificações: 

 
Sinais 

Dados de propriedade ligados do MasterCue USB 

ao Cue4 

4 saídas USB para o computador 

Dispositivos de ligação 

Mini din 2x 6pinos 

4x USB série B 

Acessórios incluídos 

Cabo de ligação de dados de mini din 1 x 6 pinos 

para mini din 

4x USB cabo série A-B 

Dimensões em mm e pesos  

125 x 75 x 35 

200gr 

Energia 

Alimentado por USB 

 

Dar deixas a várias  
 

apresentações é mais fácil! 

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. 

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

O Cue4 melhora a indústria comprovada da gama 
MasterCue USB, agora tratando da expansão significativa 
do controlo de deixas nas apresentações em PowerPoint. 
As deixas enviadas para o sistema MasterCue por um 
operador do evento ou pelo apresentador podem agora ser 
distribuídas electronicamente para diversos computadores 
com versões diferentes da mesma apresentação. 
 

Isto garante que as versões de notas, de pré-visualização, 
traduzidas, de recurso e/ou principais permaneçam sempre 
completamente sincronizadas. Caso o computador principal 
seja suspenso ou aconteça outro problema, por exemplo, 
pode ser utilizado o computador de apoio em qualquer 
altura, sabendo que continuava a acompanhar a versão 
principal. 
 

Todas as saídas do Cue4 são substituíveis, dando ao 
operador controlo sobre que saída irá seguir a deixa 
principal ou as que serão omitidas com controlo manual, 
talvez no caso de haver um engano. O Cue4 tem uma saída 
em espiral que proporciona uma expansão ainda maior 
através da ligação de unidades Cue4 adicionais, 
proporcionando assim um controlo simultâneo de várias 
versões da apresentação em qualquer escala. 
 
Características principais 
 

• 4 Portas de entrada USB independentes para controlo 

do computador 

• Indicadores duplos LED para conexão e ligação de 

portas 

• Energia USB – tira energia de computadores 

controlados. 

• Sem montagem – basta ligar. 

• Saída do loop de controlo para Cue4 adicional 

• Sistema compacto e pequeno 

Garantia de Fábrica Limitada a 3 Anos 

 


