Informacje o produkcie

Qsc K12.2 Majowa Promocja
Cena :
3.999,00 zł

3.699,00 zł
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Producent : QSC

Opis :
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Po wielkim sukcesie aktywnych głośników serii "K",firma Qsc zaproponowała nową
,poprawioną i jeszcze lepiej brzmiącą ofertę aktywnych głośników K8.2, K10.2 i K12.2.
Kolumny posiadają wbudowany procesor DSP ,który pozwala na dopasowanie parametrów
kolumny do warunków w których pracuje, uzyskując bardziej szlachetniejsze ,przyjemniejsze
i skuteczniejsze brzmienie. Została również zwiększona moc głośników co jest atutem dla
klientów którzy chcą posiadać "duże kopyto" w małych obudowach. Szykuje się nam kolejny
hit do czego firma QSC nas przyzwyczaiła.
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Seria K.2 od QSC to najlepsze w swojej klasie kolumny głośnikowe dla dzisiejszego wymagającego profesjonalisty. Doskonała kombinacja eleganckiego
designu, najwyższej klasy brzmienia, uniwersalnej funkcjonalności, prostej obsługi i trwałości z której produkty QSC są słynne, seria K.2 dostarczy znakomite
wyniki użytkownikom zarówno mobilnych, jak i stałych systemów nagłośnieniowych.

Cechy:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Najlepsze w klasie brzmienie
Moduł wzmacniacza klasy D o mocy 2000 W
Wbudowany moduł procesora DSP oferuje dostęp do charakterystyk brzmieniowych Intrinsic Correction™
rozwiązania DMT™ (Directivity-Matched Transistion) zapewnia jednolite pokrycie dźwiękiem na całym obszarze odsłuchu
dopracowany, profesjonalny wygląd
solidna obudowa ABS zapewnia długą żywotność produktu
możliwość wykorzystania zarówno w ustawieniu „przodowym” jak i „monitorowym”
Fabryczne presety brzmieniowe oraz możliwość zapamiętywania własnych presetów do często używanych aplikacji
wielofunkcyjny wyświetlacz cyfrowy do ustawiania funkcji gośnika (w tym crossover, koerkcja, delay, kontur i in.)
podwójne gniazdo statywu (standard i z odchyleniem 7,5 st.)
wbudowane gniazda M10 do zastosowań podwieszanych
opcjonalny panel zabezpieczający
pełna dokumentacja EASE i CAD dostępna onlin

Zaawansowany wzmiacniacz i procesor
2000-watowy wzmacniacz zapewnia stałą i stabilną moc 2000 watów, która przekazywana jest do najwyższej jakości przetworników. Bardzo cichy system
chłodzenia umożliwia zastosowanie kolumn tam, gdzie konieczne jest zachowanie minimalnego poziomu szumu. Precyzyjnie dobrane i dostrojone programy
dynamiki zapewniają bezpieczeństwo przetwornikom oraz skutecznie ograniczają zniekształcenia.
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Presety
Użytkownik może skorzystać z rozbudowane listy presetów fabrycznych, które ustawiają korekcję do wybranego zastosowania, np. Live, Dance, Monitor i
wiele innych

Sceny
Programy użytkownika, zwane Scenami, pozwalają na zapamiętywanie ustawień takich jak korekcja, delay czy konfiguracja wejść.

Wejścia
Para zbalansowanych wejść typu Combo (XLR-F + 6,3 mm) dysponuje własnymi ustawieniami poziomu. Pierwsze wyposażone jest w przełącznik poziomu
mikrofon/linia, podczas gdy w drugim można wybrać poziom liniowy lub wysokoimpedancyjny, co jest przydatne do bezpośredniego podłączania
instrumentów. Oba wejścia są bezpośrednio połączone z gniazdami THRU (XLR-M) w celu połączenia wielu urządzeń. Dodatkowo kolumna wyposażona jest
w wejście Jack 3,5 mm do podłączenia źródła dźwięku takiego jak smartfon, komputer czy odtwarzacz.

Wyjścia
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Poza dwoma gniazdami THRU, dostępne jest także wyjście o poziomie liniowym dla każdego wejścia. Aby zabezpieczyć kolumnę przed nieautoryzowanymi
zmianami stawień, dostępny jest panel bezpieczeństwa K-LOC.

Pokrycie

Zastosowanie rozwiązania DMT (Directivity-Matched Transistion) zapewnia jednolite pokrycie dźwiękiem na całym obszarze odsłuchu. Wbudowany moduł
procesora DSP oferuje dostęp do charakterystyk brzmieniowych Intrinsic Correction™, a także ustawienia dotyczące zaawansowanego zarządzania pracą
systemu, umożliwiając dalsze optymalizowanie jego działania.

Elastyczny design

Wszystkie modele nowej serii K.2 zamknięte są w obudowie z ABS o profesjonalnym i nienachalnym wyglądzie, więc sprawdzą się w każdej aplikacji. Każdy z
nich można wykorzystać zarówno jako główną linę nagłośnienia, jak i monitor odsłuchowy. Każda z kolumn może być również podwieszana, montowana na
ścianie lub kratownicach, umieszczana na tyczce lub statywie głośnikowym, zarówno w układzie pionowym, jak również z pochyleniem w przód o kąt 7,5
stopnia dzięki nowemu gniazdu typu dual pole.
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6-letnia gwarancja

Konstrukcje firmy QSC znane są z solidności. Potwierdza to 6-letnia gwarancja, funkcjonująca na całym świecie (wymaga rejestracji produktu).

Rodzaj systemu
Zastosowanie
Konfiguracja
Moc

Zestaw głośnikowy aktywny
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Dane techniczne:

Nagłośnienie mobilne
1x 12"

2000 W

Obudowa

K

Nazwa systemu

ABS
K.2

Przetwornik wysokich częstotliwości 1,4" (35,6 mm) przetwornik ciśnieniowy z tytanową membraną
Przetwornik niskich częstotliwości

12" (305 mm), stożkowy

Złącza wejściowe

2x XLR-F/6,3 mm combo blokowane (Mic/Line; Hi-Z/Line), 1x Jack 3,5 mm (Stereo), 1x zasilające blokowane

Złącza wyjściowe

2x XLR-M (Loop-thru), 1x XLR-M (Mix)

Pokrycie poziome

75°

Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 132 dB (szczytowe), 126 dB (stałe)
Pasmo przenoszenia

50-20000 Hz (-6 dB), 45-20000 Hz (-10 dB)

Punkty zawieszenia

2x M10

Wymiary

602x356x350 mm

Waga

17,7 kg

Kolor

Czarny (RAL 9011)

Chłodzenie

Niskoszumowy wiatrak o różnych prędkościach

Wyświetlacz

Monochromatyczny wyświetlacz LCD 45x25,4 mm

Regulacja

Włączenie, 3x poziom, enkoder obrotowy z przyciskiem, 2x przycisk wyboru

Wzmacniacz

Szczytowa: 1800 W (LF) + 225 W (HF) w klasie D

Zasilanie

Wbudowany uniwersalny zasilacz 100-240 VAC, 50-60 Hz

Pobór prądu

2,1 A (100 V); 1,9 A (120 V); 1,1 A (240 V)

