Informacje o produkcie

DAS Audio Altea 715a " Raty 0%" - BLACK FRIDAY
Cena :
3.660,00 zł

3.147,00 zł
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Producent : DAS Audio
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Okazuje się, że hiszpańska firma DAS zrobiła wszystkim niespodziankę i zaproponowała z
początkiem nowego roku 2017 nową serię aktywno/ pasywnych głośników w lekkiej
obudowie z polipropylenu. Seria nazywa się Altea.Na chwilę obecną występują cztery
modele: aktywne- Altea 415A i Altea 715A, oraz pasywna Altea 415 i Altea 715.
Kolejne modele Altea 412a i Altea 712a oraz aktywny bas Altea 718a będą dostępne w
połowie października.
Produkty z serii Altea są montowana w Chinach z kompleksowym dozorem technicznym
firmy DAS .
Nadmienimy ,że seria Altea 700 jest wyposażona w bluetooth a dzięki, aplikacji w łatwy i
przyjemy sposób możecie modyfikować wszystkie parametry DSP.
Lekka wytrzymała obudowa to nie tylko komfort wagi, również znakomita cena pozwoli na
zakup większej grupie klientów. Uważamy, że z tej propozycji skorzysta wiele zespołów
muzycznych czy DJ. Świetnie sprawdzą się w różnych instytucjach typu: szkoły ,muzea, firmy
szkoleniowe, ale również jako monitory sceniczne w niewielkich firmach nagłośnieniowych.
Rynek jest bardzo prężny w tej ofercie produktu, dlatego DAS postawił na jakość i solidność
i to ona ma przede wszystkim konkurować z produktami
RCF, FBT czy YAMAHA.
Dane techniczne:
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Aktywna kolumna dwudrożna
Wykonana z lekkiej wytrzymałej obudowy z polipropylenu.
Moc:750W/rms/1500W -peak
Wzmacniacz klasy D
Pasmo przenoszenia:45Hz-20kHz(-10dB)
Wielkość głośnika : LF: 15''(15FV/GM15FV i HF:1''driver ( M-28)
Max skuteczność:132dB
Rozproszenie dźwięku:90º x 60º

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Wbudowany bluetooth który w łatwy sposób za pomocą aplikacji pozwala na sterowanie wszystkimi
parametrami kolumny.
Wbudowany:DSP (sześć gotowych presetów:Live,Dance,Vocals,Bass Boost,Vocals&Mode.
Trzy pasmowa korekcja
Wybór czułości sygnału:Mic/Line
Możliwość pracy jako monitor sceniczny (45º)
Kolor :czarny
Wymiary:710x444x380mm
Waga:20,6 kg
Gwarancja:36 miesiące
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Zobacz film:

