Faça agitação
instantânea
com QuickShow

Desde 1995, a série Lasershow
Designer da Pangolin tem sido o
padrão mundial para shows de
laser com qualidade profissional.
É de longe o programa para
laser mais popular e com mais
prêmios em toda história.

Agora, com QuickShow,
Pangolin re-inventou o
programa para laser
show.
No QuickShow tudo é novo desde o potente mecanismo de
cálculos Beyond em seu núcleo
até a interface radicalmente
simplificada com QuickTools. O
resultado é o programa para
laser mais fácil de usar já criado.

Programa para qualquer nível
de usuário
Se você é novo com lasers ou tem anos de
experiencia, QuickShow se adapta ao seu
nível.
Você pode fazer shows de laser básicos logo
após abrir a caixa. Tudo que tem a fazer é
clicar nos sinais, ou pressionar teclas do
teclado, para mostrar-los com o tempo da
musica. QuickShow vem com mais de 2000
graficos, animações, effeitos de raio e
abstratos já pré carregados.
Ainda tem muito mais poder no QuickShow do
que clicar em sinais. O próximo nível são os
incomparáveis QuickTools, que são usados
para fazer sinais personalizados, como arte
auto-traçejada, efeitos de raio e formas
abstratas. Por exemplo, a ferramenta
QuickText (mostrada abaixo) faz uma
variedade de textos rolando ou ondulando em
fontes, cores e efeitos fáceis de selecionar.
Finalmente, para a personalização definitiva,
use AdvancedTools para traços com nível
profissional como camadas com sequência,
batidas automaticás, linhas de tempo para
sincronizar com músicas pré-gravadas, iniciar
canais de DMX e controlar até seis projetores.

Tecnologia avançada
QuickShow não é apenas uma melhor
experiência para o laser DJ, tambem tem
tecnologia avançada, como um novo
mecanismo de cálculos Beyond.
Beyond automaticamente cuida da
optimização dos scanners e misturadores de
cores. Em testes, QuickShow produziu melhor
qualidade de imagems visiveis. Um dos
testadores disse "Fez os meus scanners
parecerem novos de novo!"

Satisfação garantida pelo
líder mundial
Existem muitas razões pela qual os programas
da Pangolin são número um mundialmente. As
atualizações são sempre gratuitas, não é
necessario usar um dongle para destravar o
programa e a garantia de 90 dias com seu
dinheiro de volta são exemplos da ótima
política com clientes. Entre em contato com a
Pangolin ou com seu fornecedor de
equipamentos para laser, e começe a criar
shows de laser com alta qualidade
rapidamente, fácilmente e a um preço
acessível com QuickShow.

Este é um exemplo de como QuickShow tem ferramentas para qualquer nível
Para um show instantâneo, apenas clique nos sinais.
Vamos dizer que você quer mostrar um desenho abstrato psicodélico prédefinido. Clique na aba "Abstratos 1" na tela principal do QuickShow. Você
verá 60 sinais; cada um contendo um desenho abstrato.
Ao mover o mouse em cima dos sinais, os desenhos são animados na
tela do computador. Isto deixa voce ver como eles vao ficar no projetor
laser.
Para mostrar no laser o desenho que você quer, simplesmente clique o
mouse, ou precione a tecla correspondente no teclado. Instantaneamente
o desenho escolhido é mostrado no laser. Não dá para ser mais fácil!

Crie abstratos com QuickShape
O próximo nível é fazer seus próprios sinais
personalizados. Para abstratos, use a
ferramenta QuickShape, que permite que
você ajuste os parâmetros mais importantes
como tamanho, cor dos pontos e velocidade.

Para usuários avançados, AdvancedShape oferece
controle completo
AdvancedShape deixa você adicionar camadas de moduladores, osciladores,
ciclo de cores e outros efeitos. Aplique quantas camadas quizer, para fazer
imagems tipo spirográficas hipnotizantes que são difícil ou impossível em
outros sistemas de laser.

Este efeito de raio é um dos mais de 2000
efeitos pré-programados no QuickShow
Photo courtesy FFP Lasers, Ontario

Faça shows rápidamente e fácilmente, com recursos avançados como estes...
Trabalhe em segundo plano
Em outros sistemas de laser, quando você
clica nos comandos e muda controles, seu
trabalho é atualizado para o laser ao vivo.
A audiencia vê todos seus movimentos mesmo quando você não quer que eles
vejam.
QuickShow é muito mais inteligente.
Você pode trabalhar em segundo plano,
ajustando comandos ou tentando um
visual novo. Nada é enviado ao laser até
que voce clique o botão "Mostre agora".
Como criar efeitos em segundo plano
Por exemplo, você está
projetando uma caneca de
cerveja, e quer adicionar algum
texto para promover a bebida.

Inicie a aba QuickText e digite as palavras. Tente
visuais e cores diferentes. Voce vai ver o texto rolar
e animar na tela do computador; a audiencia
continua a ver apenas a caneca.
Quando estiver satisfeito, clique "Mostre agora".
Seu texto agora rola pela tela.
Graças à criação de segundo
plano, ele ficará perfeito assim
que aparece na projeção.

Controle seu show usando uma variedade de interfaces
Mouse
QuickShow pode ser executado usando apenas uma mão, se você
precisar da outra mão livre para ajustar as luzes (ou segurar uma
bebida!).
Teclado
Pressione uma tecla para alternar pistas sobre o ritmo da música. Há
60 sinais instantâneas por tela (3 fileiras de 10 teclas, com e sem
Shift).
Telas de toque
QuickShow é especificamente projetado com controles grandes e
para o uso dos dedos em notebooks e monitores touchscreen.
Controlador MIDI
Prefere usar um teclado ou outro controlador MIDI? Você pode
mapear teclas MIDI para mostrar animações e mudar controles.
console DMX
Assim como MIDI, você pode mapear canais DMX para mostrar
animações e mudar controles.

Não se preocupe mais com dongles
Alguns sistemas de laser usam antiquadas chaves USB ou
conectores como "dongles". Estes podem ser um pesadelo. Se você
esqueçer ou perder o dongle, o software não funcionará. Isso pode
estragar o seu dia - ou o show.
O OuickShow é amigável e sem dongle. Você pode usar o
QuickShow, com qualquer hardware conectado e até sem hardware.
Basta conectar o Flashback3 uma vez, para autorização.

Controle até seis projetores laser
com um sistema QuickShow

Tenha completa confiança ao escolher Pangolin
O sistema mais vendido no mundo
Mais pessoas usam o Lasershow Designer 2000 do que
qualquer outro software lasershow na Terra. Eles escolheram
Pangolin porque ele é potente, acessível e fácil de usar. Isso
também significa que é fácil de compartilhar com outros os
quadros, e comprar clip art e shows inteiros que funcionam
bem com QuickShow.

Atualizações são sempre gratuitas
Nós nunca cobramos por atualizações de software. À medida que adicionamos
melhorias e recursos, basta baixar a versão mais recente do nosso website. Você
sempre terá a última versão com as mais modernas características - GRÁTIS!

Garantia de 90 dias

LD2000 ou QuickShow?
Qual é o melhor sistema
Pangolin para você?

A série Lasershow Designer é o
programa de luz laser mais vendido,
sendo considerado o melhor do
mundo. Continuamente desenvolvido
desde a sua introdução em 1989, a
versão mais recente, LD2000, é
projetado principalmente para
profissionais que precisam dos
recursos mais avançados disponíveis
em qualquer lugar.

Você pode estar certo de que QuickShow é ideal para você e seu projetor laser. Basta
experimentá-lo por até 90 dias. Se por algum motivo você não estiver satisfeito, nós
reembolsaremos seu preço de compra.

Maioria dos prêmios de tecnologia e arte laser
Pangolin lasershow é a tecnologia líder da indústria. Temos
mais de 20 prêmios ILDA e outros para hardware e programas.
Isso inclui o hardware Produto do Ano ILDA, vencido pelo
Flashback 3 incluído com o sistema QuickShow.
Talvez ainda mais importante, os usuários Pangolin
rotineiramente produzem shows de qualidade superior e
ganhando prêmios. De fato, na última década, os usuários do
sistema Pangolin LD2000 ganharam mais da metade de todos
os prêmios ILDA artísticos. Isso é mais concessões do que os
usuários de todos os outros sistemas laser juntos!

QuickShow é um software e
hardware novo. O objetivo do projeto
foi ser Quick (rápido), com
capacidade de facilmente fazer um
show de alta qualidade. É perfeito
para DJs, VJs, proprietários de
clubes, e outros que não são
laseristas em tempo integral. À
medida que aumenta a sua
experiência, você pode começar a
usar os recursos mais avançados do
QuickShow.

QuickShow tem capacidade para satisfazer qualquer nível de uso
Sinais precarregados

Sinais
personalizados

Mostra dos sinais

Show Instantâneo
Escolha cerca de de 2000
gráficos de alta qualidade,
animações e efeitos feixe

Click o mouse ou
pressione uma tecla para
mostrar o sinal escolhido.

Use QuickTools para
personalizar:
• Digitar texto
• Tracejar logos
• Desenhe gráficos
• Faça formas de raios
• Acerte espelhos

Click ou prerssione
sinais ao tempo da música

Utilize ferramentas mais
avançadas para refinar
ainda mais os textos,
logotipos, gráficos, formas
de raios e espelhos.

Multi-track: Mostre um ou
mais sinais
simultaneamente.

Faça várias páginas de
seus ajustes favoritos e
sinais personalizados.
Atribua teclas para mudar
instantaneamente entre as
páginas.

Crie sinais DMX, controle
a iluminação, efeitos
especiais e qualquer outro
dispositivo DMX compatível
usando QuickShow.

Automaticamente
mostrado em laser

Ajuste o tamanho de um
sinal, a posição, o ângulo
de rotação, velocidade de
rotação, cor, ciclo de cor,
velocidade de digitalização
e quadros de animação.

Clique para adicionar
sinais ou sequências.

Compense a projeção
fora do eixo usando
keystone, rotação e outros
controles de correção
geométrica

Tudo descrito acima, e mais...

Trabalhe em segundo
plano. Mantenha sinais
funcionando, enquanto
você cria e aperfeiçoa
novos sinais utilizando a
segunda tela de previsão.

Show Avançado

Envie ao laser

Tudo descrito acima, e mais...

Show Intermediário
Copie e mova sinais
(pré- feitos ou
personalizados) para
colocar todos os seus
favoritos em uma única
página (banco).

Fazer o show

Qualquer um pode fazer um show

Show Personalizado
Carregue gráficos,
animações em, e
arquivos de efeitos de
raios adicionais. Estes
podem ser adquiridos ou
negociados com outros.

Modificar sinais

Modifique todos os sinais
simultaneamente. Faça
as mesmas modificações
como acima para toda a
produção.

Tenha seqüências
acionadas manualmente
(clique do mouse /
pressionar uma tecla) ou
acione automaticamente
por batidas da música.

Acerte zonas diferentes
dentro da área do
projetor. Por exemplo,
gráficos vão no centro,
raios acertam espelhos
laterais.

Tudo descrito acima, e mais...

Use dispositivos MIDI ou
DMX, como teclados e
consoles de iluminação,
para ativar sinais.

Efeitos personalizados.
Mude um sinal ao longo do
tempo, como deformar uma
imagem ou um quadro. Use
efeitos predefinidos ou crie
seus próprios.

Coloque os sinais e
seqüências em uma linha
de tempo. Sincronize
música MP3. Mostre vários
cronogramas
simultaneamente.

Até seis projetores
diferentes: Se você tiver
mais de um projetor, tem
pistas diferentes ou shows
rodando em projetores
diferentes.

Especificações do QuickShow

Requerimentos de sistema

Incluso na caixa

Requerimentos do computador
Métodos de BPM

Programa QuickShow em CD-ROM
com cerca de 2.000 sinais. Manual
de instruções, Interface Flashback 3.
Medidas: 110 x 71 x 33 mm

Sem dongles!
Nunca mais se preocupe em esquecer ou
perder um dongle. Você pode trabalhar em
seus shows sem precisar de um dongle.

Sinais
Cerca de 2000 gráficos, animações, efeitos
em raio e abstratos estão incluídos.

Quadros abstratos

Ao tempo, na batida da
musica ou manual.

Prévia
Prévia na tela de todos gráficos e
raios usando Windows OpenGL.

Crie/edite sinais na tela sem afetar a saída de
laser. Mostre seu trabalho só quando estiver
pronto. A audiência não vê você trabalhar.

Controles ao vivo

Controle DMX

QuickText, QuickShape, QuickTrace,
QuickTargets, QuickTimeline, QuickDMX

Métodos de mostra
Um sinal, multiplos sinais, sequência de sinais
e programação na linha de tempo.

Tempo de mostra
Manual (mouse ou teclado), automático à
batida da musica (BPM) e autoplay para
sequências e linha de tempo.

•

•

Auto tracejar fotos
Importe fotos GIF, JPG ou BMP e converta
instantaneamente para laser. Modos de
tracejar por contorno ou linha central.

QuickTools para criação ou edição

Dispositivos opcionais

Trabalho em segundo plano

Formas abstratas estilo de planetário, como
flores ou figuras geométricas spirográficas.

Para um sinal ou o show inteiro, ajuste o
tamanho, posição, ângulo e velocidade de
rotação, cor, ciclo de cores, velocidade de
digitalização e taxa de animação.

Processador dual-core, como Intel Centrino
Duo, Core 2 Duo ou Equivalente AMD Duo
Sistema operacional: Windows XP, Vista ou 7
Pelo menos uma porta USB disponível

Crie ate 512 canais de DMX por sinal. Número
ilimitado de sinais ou "looks".

Efeitos personalizados

•

•

Touchscreen QuickShow é projetado
para que possa ser usado com um
notebook ou monitor sensivel ao toque
Controlador MIDI Trigger cues using
Use dispositivos MIDI como teclados. Um
adaptador deve ser usado para ligar a
interface MIDI à porta USB do
computador.
Interface DMX Necessário para a
entrada de DMX (um console controla o
QuickShow) e para a saída DMX
(QuickShow controla dispositivos
externos, como luzes e
nebulizadores). Contate Pangolin para
modelos recomendados ou testados .

Rerquerimentos do projetor

Aplique um ou mais efeitos nos sinais,
seqüência ou sequência de eventos. Os
efeitos incluem troca de cores, flash,
traçejado, talhado, ondulado, espelho, duplo,
rolagem, balanço, pulsação, zoom e pula-pula.

Um projetor com conector de entrada padrão
ILDA Qualquer velocidade de scanner, de 10K
à 60K + Qualquer cor, desde uma única cor
até colorido total RGB

Correção geométrica e zonas

O sistema vem com um controlador de laser
Pangolin Flashback 3 . Este conecta a porta
USB do seu computador PC com o seu
projetor laser ILDA.
Para controlar projetores adicionais, você
pode adicionar até mais cinco controladores
laser Flashback3.

Correção geometrica total para projeção fora
do eixo. Acerte telas múltiplas com um
projetor, usando zonas de projeção (sinais são
posicionados e escalados para aparecer na
parte da área de projeção).

Controle opcional para até 6 projetores

Pangolin Laser Systems, Inc.
9501 Satellite Boulevard, Suite 109, Orlando, FL 32837 USA
Fone: +1 407-299-2088 • Fax: +1 407-299-6066
www.pangolin.com • contact@pangolin.com

Outros produtos com a qualidade Pangolin
Lasershow Designer 2000: Programa para profissionais em tempo integral
LivePRO: Programa para shows ao vivo avançados para LD2000 e FB3
Lasershow MAX/4D/FLASH Converter: Conversão de gráficos 2D e 3D
QM200O.NET: Controle de projetores com fio ou sem fio pela rede
PASS: Sistema profissional de segurança para audiência
Discoscan: Varredura laser de até 360 graus por 180 graus
Back cover of brochure
Mensagens de texto SMS: Sistema avançado de exposição de texto "torpedo"
Lasershow Performer console: Console personalizado para LD2000 & LivePRO
LASORB: Componente eletrônico que evita danos eletrostáticos no diodos laser
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