Informacje o produkcie

Yamaha DZR 15D
Cena :
Chwilowy brak ceny
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Producent : Yamaha
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Yamaha na tegorocznych targach Music Messe zaproponowała nową ofertę aktywnych głośników.
Seria DZR posiada cztery modele DZR10,DZR12,DZR15 oraz DZR 315. Seria DZR z lierką D- to
rozbudowana oferta o kartę DANTE ,dzięki której w łatwy sposób możemy współpracować z
cyfrowymi mikserami Yamaha np TF czy QL.Nowa oferta została wyposażona w wewnętrzny
procesor DSP, który w łatwy sposób poazwala na kreowanie podstawowych parametrów kolumny
(tyrb pracy, wybór ustawień preset, ustawienie EQ czy linii opóźniajacej). Jak zawsze Yamaha
stawia na profesjonalną konstrukcję ,precyzyjne wykonanie oraz najważniejsze- dźwięk.
Musimy tutaj wspomnieć o " rodzynku " ,który bedzie cieszył się dużym powodzeniem-mowa o
modelu DZR315. Jest to kolumna trójdrożna, a ofert takiej konstrukcji można policzyć na palcach
jednej ręki.Cieszymy się bardzo z nowej propozycji firmy Yamaha. Zapewniamy ,że po pokazie na
którym byliśmy możemy Wam przekazać i zagwarantować ,że będziecie mile zaskoczeni nową
ofertą i jakością oferowaną przez inżynierów Yamaha. Zapraszamy na testy do naszej firmy, oraz
zapoznanie się z pełną specyfikacją techniczną.
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Specyfikacja techniczna DZR15D
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Aktywna kolumna dwudrożna
Drewniana obudowa -sklejka bałtycka
Głośniki : neodymowy 1 x 15''/3'' cewką oraz 1'' driver z 2'' wylotem
Wzmacniacz klasy D
Moc 1300w/rms (920w/rms na 10'' i 380 w/rms na driver)
Pasmo przenoszenia: 34Hz-20kHz (-10 dB)
Podział zwrotnicy: 1,7kHz (FIR-X)
Rozproszenie dźwięku: H90° x V50°
Maksymalna skuteczność:139dB
Wbudowany prosesor DSP
Wbudowane USB
Wbudowane DANTE* (wszystkie modele z literką D)
Panel tylni posiad dwa gnizada Combo IN oraz 2x XLR OUT( CH1-THRUCH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT)
Możliwość pracy kolumny jako monitor sceniczny (50°)
Wymiary:450x761x460 mm
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Waga :25,2 Kg
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Zobacz film;

