Informacje o produkcie

DAS Audio Event 218 A
Cena :
17.199,00 zł
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Producent : DAS Audio
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DAS AUDIO to Hiszpańska firma z tradycjami, których mogą pozazdrościć konkurencje.
Atutem jest to, że produkcja jest w pełni europejska (fabryka mieści się w Valencji), a DAS
AUDIO korzysta w własnych projektów, własnych głośników a wzmacniacze są z najwyższej
półki europejskich producentów (Powersoft, Pascal, Hypex). Takie połączenie to gwarancja
jakości wykonania, stabilności technicznej i komfortowej pracy dla klienta. Kolejne produkty
które chcemy Wam zaproponować to seria: EVENT. Produkty tej serii są proponowane
do profesjonalnych rozwiązań estradowych i koncertowych. Seria składa się z dwóch
modułów aktywnych wyrównanych liniowo: Event 208A, Event 210A, monitora scenicznego
Event M210A oraz basu Event 218A.

Seria EVENT została zaprojektowana tak, aby można było wykorzystać różnego rodzaju konfiguracje, dlatego firma D.A.S AUDIO zaproponowała basy które
są oparte na dwóch głośnikach 18-sto calowych. Może nie są one najmniejsze, ale pozwalają na "stakowanie" czyli stawianie czterech modułów EVENT 208A
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lub 210A bezpośrednio na basie. Co w ostatecznym rezultacie pozwala na wykorzystanie sytemu w różnych miejscach i ograniczenie miejsca w transporcie.
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Aktywna kolumna basowa konstrukcji bas-reflex
Obudowa: sklejka bałtycka
Wykończenie: czarna farba ISO-Flex
Wzmacniacz mocy klasy D firmy PoweSoft
Moc: 1800W/rms
Głośniki: 2 x 18'' 18LX/GM 18XL
Pasmo przenoszenia: 32Hz-125 Hz (-10dB)
Skuteczność: 140dB
Sterofoniczna zwrotnica
Dwa presety: cardioid i omni
Płynny crosover z podziałem:65Hz-125Hz
Złącza wejsciowe: 2 x XLR Combo męskie
Złącza wyjściowe: 2 x XLR żeńskie
Gniazdo zasilania wejście: Powercon
Gniazdo zasilania wyjście: Powercon
Wymiary:540x1006x670 mm
Waga: 70kg

Opcjonalne wyposażenie EVENT 218A
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PL-Event 218S - wózek transportowy
TDR-6 Pole Mount-sztyca łączeniowa pomiedzy basem a głosnikami serii Vantec itd.
FUN-2 EVENT218 - miękkie pokrowce do Event 218
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Dane techniczne EVENT 218A

