Informacje o produkcie

dBTechnologies B-Hype 12
Cena :
1.370,00 zł
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Producent : dBTechnologies
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Seria B-Hype została zaprojektowana w celu zapewnienia profesjonalnych rezultatów
w każdej sytuacji. Osiągnięto to dzięki bardzo wydajnym wzmacniaczom klasy D
pozwalającym wygenerować ciśnienia rzędu 126,5 dB (B-Hype 15), precyzyjnej
reprodukcji dźwięku i wysokiej mobilności zestawów.
B-Hype 12
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Nowy model B-Hype 12 jest konstrukcją uniwersalną, wyposażoną w 1” przetwornik
wysokotonowy (cewka 1”) i dwunastocalowy przetwornik niskotonowy (2” cewka).
Dyspersja jest niesymetryczna zarówno w pionie jak i w poziomie. Pozwala to na
bardziej precyzyjne kierowanie dźwiękiem, co zwiększa skuteczność i podnosi jakość
reprodukcji w przestrzeniach pogłosowych.
Użytkownik ma możliwość korygowania górnego i dolnego skraju pasma akustycznego
dzięki przystępnemu DSP. Symetryczne wyjście „podaj dalej” pozwala podać sygnał
audio na kolejne urządzenia.
B-H 12 jest zapakowany w bardzo lekką (13,9 kg) i elegancką obudowę z pełnym
grillem co poprawia nie tylko mobilność (3 uchwyty transportowe), ale także
wielozadaniowość – można użytkować zestaw również jako monitor podłogowy
(odpowiednie podcięcie po obu stronach obudowy), a także na dowolnego typu
statywie głośnikowym (dzięki gnieździe na statyw).
Dane Techniczne
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Typ głośnika: Dwudrożny, aktywny
Pasmo przenoszenia: 55 – 20 000 Hz [-10dB] / 61 – 19 600 Hz [ - 6dB]
Max SPL: 126 dB
HF: 1”
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LF: 12”
Częstotliwość podziału: 2100 Hz (24/okt)
Dyspersja pozioma: 850/1200
Dyspersja pionowa: 850(+250/-600)
Wzmacniacz: klasa D/chłodzenie konwekcyjne
Moc: 400 W
Procesor DSP: 28/56 bit – 48 kHz
Limiter: Peak, RMS, Termiczny
Regulacja: Głośność, czułość wejściowa, preset DSP
Złącze zasilania: IEC/komputerowe
Wejście: symetryczne 1 X COMBO (mikrofonowo-liniowe)
Wyjście: symetryczne 1 X XLR
Obudowa: Polipropylen
Grill: Pełny, stalowy
Uchwyty: 2 x bok, 1 x góra
Gniazdo statywowe: 36 mm
Wymiary: 350mm/645mm/330mm
Masa: 13,9 kg
Kąt obudowy: 450 obustronnie
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Wychodząc naprzeciw naszym klientom z przyjemnością informujemy, że do każdej zakupionej kolumny, nasza firma dodaje w prezencie kartę stałego klienta na
wykorzystanie softu muzycznego, najlepszego producenta firmy Midi Net o wartości 300

Zapraszamy do naszego salonu w Tarnowie Podgórnym.
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naglosnienie@keystore.pl
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tel:513 400 400

