Informacje o produkcie

QSC CP 8
Cena :
1.920,00 zł
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Producent : QSC
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Nowa seria aktywnych dwudrożnych głośników QSC CP obejmuje dwa modele: CP8 oraz CP12. Najważniejszymi zaletami
nowych głośników są kompaktowa obudowa, duża wydajność, wysokiej klasy wzmacniacz oraz zaawansowany procesor DSP.
Seria CP doskonale sprawdzi się w zastosowaniach instalacyjnych i rozrywkowych, w których kluczowe znaczenie mają
najwyższa jakość dźwięku i mobilność.
Seria CP wyróżnia się na tle innych rozwiązań QSC wyjątkowo kompaktową i elegancką konstrukcją, przemyślaną pod kątem
mobilności oraz wytrzymałości. Głośniki CP zostały stworzone także z myślą o zapewnieniu dużej wydajności: są wyposażone we
wzmacniacz klasy D o mocy 1000 W, wysokiej klasy przetworniki (ośmiocalowy w CP8) oraz procesor DSP z zaprogramowanymi
presetami.
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Głośniki oferują także 3 wejścia: liniowe, mikrofonowe i stereo 3,5 mm z możliwością miksu z trzech źródeł jednocześnie, dzięki
czemu seria CP może pełnić funkcję kompletnego systemu PA, który można łatwo i szybko skonfigurować. Głośniki serii CP
mogą być również częścią większego systemu, posłużyć jako monitor podłogowy lub jako wzmacniacz instrumentów
muzycznych. Integratorzy z kolei docenią małą wagę (od 9,5kg w przypadku CP8 do 13,7kg w przypadku CP12), kompaktową
obudowę oraz możliwość montażu do ściany lub kratownicy za pomocą opcjonalnego uchwytu. Dodatkową zaletą głośników CP
jest globalna 3-letnia gwarancja, którą uzyskuje się po zarejestrowaniu produktu.
Ze względu na kompaktowy rozmiar głośniki CP są wyjątkowo lekkie i mobilne, dzięki czemu doskonale sprawdzą się w szerokim
zakresie zastosowań przenośnych i instalacyjnych, np. w przypadku zespołów muzycznych, szkół, instytucji publicznych czy
obiektów sakralnych.
Dane techniczne;

Rodzaj systemu

Dwudrożny aktywny system głośnikowy

Zastosowanie

Nagłośnienie mobilne

Konfiguracja

1x8"

Moc

800 W (LF), 200 W (HF)

Obudowa

Polipropylen

Nazwa systemu

CP

Przetwornik wysokich częstotliwości 1,4 cala (35,6 mm) ciśnieniowy
Przetwornik średnich częstotliwości 8 cali (203 mm), stożkowy
Złącza wejściowe

2 × blokowane XLR/F 1/4" combo (wejście liniowe oraz wejście mikrofonowe/liniowe); 1 × 3,5 mm TRS (wejście
stereo)

Złącza wyjściowe

1 × XLR/M (wyjście Mix)

Pokrycie poziome

90°
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Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 124 dB
LED zasilania; 2 × LED sygnału wejściowego; LED wyboru opcji MIC dla wejścia B; LED aktywnego limitera

Punkty zawieszenia

nagwintowane punkty M8

Siatka ochronna

siatka stalowa 1 mm, malowana proszkowo

Wymiary

411 × 273 × 256 mm

Waga

9,5 kg

Kolor

Czarny (RAL 9011)

Pobór prądu

100 VAC, 0,75 A / 120 VAC, 1,0 A / 240 VAC 0,31 A

Zasilanie

Uniwersalny zasilacz sieciowy 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz

Kontrolery

Wyłącznik zasilania; 2 × Wzmocnienie (Gain); Przełącznik Mic Boost; 6-pozycyjny przełącznik wyboru
charakterystyki Contour

Wzmacniacz

Moc szczytowa: 800 W (LF) + 200 W (HF) w klasie D
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Wskaźniki

