Informacje o produkcie

Pol-Audio DJT 2100 AK
Cena :
11.599,00 zł

11.199,00 zł
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Producent : PolAudio
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Kiedy na rynku nagłośnieniowym jak grzyby po deszczu pojawiały się mało gabarytowe systemy nagłośnieniowe włoskich
firm, wpadł mi go głowy pomysł, dlaczego polskie firmy nie zrobią podobnych lub lepszych zestawów.
Spotkałem się z Panem Leszkiem Polanowskim z firmy PolAudio i zaproponowałem, aby zrobił zestaw który będzie:
podobny gabarytowo, lepszy jakościowo i tańszy od kontroferty. Jeden rok trwały przymiarki i w końcu jest :
Pol-Audio DJT-2100 AK .
Polski kompaktowy zestaw nagłośnieniowy wyrównany liniowo.
Zestaw to aktywno/pasywny system wykonany ze sklejki z brzozy bałtyckiej pokryty Poliureą o mocy 2100w.,
oparty na aktywnym basie 15'' neodymowym 18Sound (15NLW9401) i dwóch pasywnych satelitach w których mieści się
8 neodymowych głośników 3'' firmy Faital Pro (3FE22).
Jakość głośników to najwyższa półka a osiągi wyprzedzają znacznie ofertę konkurencji.
W aktywnym basie znajduje się trzy kanałowy wzmacniacz mocy pracujący w klasie D który zarządza całością systemu,
wyposażony jest w DSP ,który posiada przygotowane sześć presetów.
Każdy z nich przedstawia róże brzmienie ukazując w 100% możliwości systemu.
Zestaw waży zaledwie 46 kg a konstrukcja pozwala na schowanie górek w głośnik niskotonowy.
To argument ważny w transporcie zestawu, który jest znaczący dla wielu przyszłych użytkowników.
System znajdzie zastosowanie w na małych scenach ,małych zespołach muzycznych ,Dj.
Pierwszy zestaw już w naszym sklepie. Zapraszamy na testy.

Dane techniczne:
SAT 83

*Kolumna pasywna wykonana ze sklejki brzozy bałtyckiej
*Głośniki: 8x Faital Pro (3FE22).
*Moc 160w/rms -Program :320w
*Impendacja: 4 Ohm.
*Pasmo przenoszenia :150Hz-18kHz(-10dB)
*Skuteczność:(1W/1m):97dB
*Dyspersja:100º x 30º
*Waga :6 kg
SW 115A
*Aktywna kolumna basowa typu ( bass reflex )wykonana ze sklejki brzozy bałtyckiej
*Głośnik neodymowy 15'' (18Sound 15NLW9401)
*Moc:1400w/rms
*Pasmo przenoszenia:35Hz-300Hz(-10dB)
*Skuteczność(1W/1m):97dB
*Podział crosovera :160 Hz
*Waga 34kg
*Wzmacniacz mocy:3 kanałowy klasy D (1x 1400na bas i 2x 350 góra)
Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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*Wewnętrzny DSP -6 Presetów
*Regulacja poziomu dla satelit + poziom basu
*Gwarancja 24 miesiące.

