
 

O Soft Countdown é um sistema temporizador 
apresentador baseado num computador que pode também 
proporcionar feedback de tempo para a equipa e 
apresentadores através das várias exibições adicionais. 
 
O sistema é controlado através de qualquer computador e 
proporciona uma visualização no visor dos tempos de 
contagem crescente ou decrescente pré-programados. As 
alterações de cor e tipo de letra são programáveis (para 
estar preparado para os que possam sofrer de daltonismo) 
e uma opção de ‘flash’ ajuda a realçar o tempo restante. O 
tempo real também pode ser exibido em qualquer altura e 
uma opção de mensagem “fita métrica” permite 
comunicação útil com apresentadores e/ou equipa. A saída 
de vídeo do computador pode ser distribuída a monitores 
estrategicamente colocados, que podem mostrar o 
temporizador de forma transparente em qualquer fundo ou 
como uma imagem sólida. 
 
O Soft CountDown aparece no ecrã como duas janelas 
independentes; um painel de controlo para configurar e 
controlar e a janela de visualização principal. O tamanho e a 
posição da janela proporcionam um alinhamento perfeito na 
visualização do monitor. 
 
A unidade Expander liga-se através de cabos XLR (mic) 
padrão a qualquer unidade de visualização remota 
CountDown da Interspace Industries, incluindo ambos os 
tamanhos dos visores digitais, à Intelligent Lamp (semáforo) 
e à unidade de visualização Bar-Graph. 
 
 
 
 
 

 
Cronometragem profissional  
 
de eventos ao vivo 

 

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. 
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Características principais 
 
• Instalação fácil e rápida utilizando acessórios AV 

padrão 

• Opções de visualização de tempo real ou contagem 

decrescente e crescente 

• Opção de mensagem ticker Bolsa 

• Imagem transparente ou “sempre no topo”. 

• Opções de alteração da cor e tipo de letra. 

• Conectividade da visualização de “semáforos", 

digital ou remota 

• Aumente as distâncias dos cabos utilizando o 

CountDown Splitter 
 

 
Garantia de fábrica limitada a 3 anos. 
 



 

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. 

 

Especificações 
 
Sinais 

Entrada USB do computador principal 

RS232 e 12V DC 

Dispositivos de ligação 

1 x DC Ferrell 2.1mm 

1 x USB Série B 

2 x XLR 3 pinos  

Acessórios incluídos: 

Cabo USB A-B 

 

 

Opções disponíveis 
 

Grande ecrã de 75 mm  

Desenhado especialmente para onde 
seja necessário um ecrã claro e grande 
para visualização à distância. 
 
Ecrã tricolor 

Intelligent Lamp 

Onde é necessário apenas um 
semáforo. Simples, discreto e 
eficiente. 
 
Projector tricolor 

Visor de 25 mm  

Compacto mas facilmente 
visível quando colocado no 
pódio 
 
Visor tricolor 

Peças do utilizador necessárias : 

cabo XLR  

Dimensões em mm e pesos: 

PxLxA: 81 x 125 x 48mm 

Peso : 200g 

 


