Informacje o produkcie

Novox MixTour
Cena :
1.999,00 zł

1.599,00 zł

Gotowy do działania w każdych warunkach!
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Producent : Novox
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Nowoczesny, mobilny system nagłośnienia o łącznej mocy 400W z wbudowanym powermikserem klasy D, który doskonale nadaje się nagłośnienia solistów,
zespołów muzycznych, przemówień oraz imprez z DJ-em. Opcja wypięcia miksera z obudowy kolumny daje duże możliwości konfiguracji oraz znacznie
poszerza paletę zastosowań zestawu Mixtour.
Twoja muzyka blisko Ciebie
Wbudowany moduł MP3 umożliwia odtwarzanie muzyki wprost z nośnika USB. Dzięki temu możesz być pewien, że na imprezie nie zabraknie Twoich
ulubionych piosenek, a uczestnicy eventu nie ulegną nudzie podczas przerw.
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Jakość
Zastosowanie 10-calowego woofera, połączonego z głośnikiem wysokotonowym zapewnia bardzo dobrą dynamikę systemu w całym paśmie przenoszenia.
Mięsisty dół oraz krystalicznie czysta góra to znaki rozpoznawcze Mixtoura. Odkręć go i wykorzystaj w pełni potencjał mocy, który w nim drzemie!
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Podkręć swoje brzmienie
Dwupasmowa korekcja na każdym kanale pozwala na dostosowanie charakterystyki brzmieniowej poszczególnych kanałów do panujących warunków
akustycznych oraz Twoich upodobań. Ponadto, wbudowany procesor efektów pozwala nałożyć pogłos na pierwszych czterech kanałach oraz dwa dodatkowe
efekty na kanale Master.
Mikrofony, instrumenty, DJ
Bogata paleta wejść i wyjść znacznie poszerza pole działania miksera. Możliwe jest podłączenie do niego mikrofonów, instrumentów takich jak gitara czy bas,
stereofonicznych instrumentów elektronicznych oraz konsoli mikserskiej Dja. Stereofoniczne wyjście monitorowe z regulacją poziomu sygnału to opcja wręcz
obowiązkowa aby stworzyć komfortowe warunki odsłuchowe dla zespołu.
Niezawodność
Elektronika i zasilacz miksera są chłodzone przy pomocy wbudowanego wentylatora. Układ transformatora jest dodatkowo chroniony bezpiecznikiem
przeciwprzepięciowym a wszystkie potencjometry i przełączniki umieszczono poniżej chromowanych ramek zabezpieczających przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Dane techniczne;
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wzmacniacz klasy D
moc: 2 x 200W (RMS)
8 kanałów
głośnik: woofer 10” + 1” głośnik wysokotonowy
port USB za wbudowanym odtwarzaczem MP3
korekcja brzmienia
wbudowany efekt Reverb
wyjście monitorowe
wyjście SUB
wymiary: 32 x 18 x 9 cm
masa: 25kg (cały system)

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

or
e.
pl

St

ey

K

