
Pangolin Beyond

Pangolin LD2000

Pangolin QuickShow

I-Show

A nova geração de software para os sistemas QuickShow e LD2000.
Imagine tudo muito mais rápido, mais fácil, com mais recursos e em 3D !
Este é BEYOND, como o nome diz, vá ALÉM dos conhecimentos até hoje
adquiridos, pois com BEYOND você poderá explorar muito mais os recursos
para seu sistema laser e criações multimídia para Lasershow.
Acompanha 01 placa LD2000 ou FB3-QS.
Disponível em 3 versões: ESSENTIALS, ADVANCED e ULTIMATE.
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Com este software de controle você pode escrever nomes, montar imagens, 
criar efeitos exclusivos, converter aquivos AVI, MP4, MPG, etc para executar no seu
projetor laser e muito mais.

Software disponível apenas em INGLÊS.

O software mais difundido no mundo agora ao seu alcance e em PORTUGUÊS!
Você poderá fazer shows de laser básicos logo após a instalação, muito simples.

QuickShow vem com mais de 2000 graficos, animações, efeitos de raio e abstratos 
já pré carregados. 
É perfeito para DJs, VJs, proprietários de clubes, e outros laseristas profissionais ou básicos.
À medida em que aumenta sua experiência, você poderá começar a usar os recursos

mais avançados do QuickShow.
Faça uma logomarca apenas arrastando uma imagem JPG/BMP.
Extraordináriamente fácil!
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O software profissional da Pangolin com a maior gama de recursos do mercado.
Com ele você poderá criar animações profissionais e recursos incríveis, sem contar que
já vem incluso um banco com 300.000 imagens e animações, 120 shows multimídia, sendo
15 deles completos, incluindo músicas.
Obtenha o sincronismo absoluto: Som, Video, Fogos, Movings, Efeitos DMX e muito mais*,

tudo isso em seu Pangolin LD2000 ! 
* Alguns efeitos mencionados disposníveis apenas com a aquisição do Plug in Light Converse.
Acompanha placa QM2000 para Slot em PC.
Sistema .NET vendido separadamente para notebooks.
Disponível em 3 versões: INTRO, BASIC e PROFESSIONAL.
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