Informacje o produkcie

Das Audio ACTION 512A
Cena :
3.950,00 zł
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Producent : DAS Audio

Firma D.A.S. Audio wprowadziła nową linię aktywnych i pasywnych głośników o nazwie ACTION 500. Można powiedzieć, że jest to intensywnie
zmodyfikowana wersja poprzedniej serii, która była (i jest) bardzo cenioną propozycją tej hiszpańskiej firmy.

Charakterystyka produktów
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Do dyspozycji mamy: Action 508A, Action 512A, Action 515A, Action M512A, Action 215A oraz trzy basy Action S18A, Action S118A i Action S 218A. Każda z
produktów posiada pasywne odpowiedniki.
Na samym początku warto zwrócić uwagę, że obudowy wykonane są z drewna brzozowego, pokrytego czarną farbą ISI-FLEX. Posiadają one wysoką trwałość
i odporność na najbardziej wymagające warunki. Atrakcyjny wygląd i wybór wersji białej lub czarnej to dodatkowe atuty nowej serii.
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D.A.S. Audio Action 500 - głośnik bez grila.
Seria Action 500 oparta jest na nowych głośnikach GV, driverach M-34. Zaproponowano również nowy wzmacniacz kasy D, zapewniający jeszcze wyższą
moc i wydajność. Nowością, której brakuje produktom konkurencyjnych firm, jest zastosowanie nowych tub na driver. Zapewniają one lepsze pasmo
przenoszenia zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. Jednocześnie oferują szerszą dyspersję o kącie 90° x 60°. Tuby możemy obracać, aby
zachować spójność pokrycia pozycji poziomej. Modele Action 512/512A i 515/515A mają dwa kątowe mocowania biegunowe, 0º i 10º, co umożliwia
dostosowanie pokrycia. D.A.S. Audio jako pierwsze zastosowało takie rozwiązanie w tej kategorii cenowej.
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Panel tylny serii Action 500

Panel tylny

Wszystkie modele aktywne posiadają dwa wejścia mikrofonowo-liniowe XLR typu combo i gniazdo wyjścia XLR-Ż. Kolumny posiadają wbudowany procesor
DSP ( DAScontrol™), który umożliwia wybór trzech różnych ustawień: Live, Dance, Monitor oraz filtrów HPF i LPF.

Kolumny basowe
Kolumny basowe zbudowane są z najnowszego, nowo zaprojektowanego głośnika firmy D.A.S. – 18 FW. Zapewnia on przy maksymalnych wychyleniach
klarowność i bezkompromisowość brzmienia.

Podsumowując
Śmiało można napisać,że firma D.A.S. Audio kolejny raz umocniła się na rynku nagłośnieniowym. Jesteśmy pewni, że nowa seria Action będzie cieszyć się
dużym powodzeniem. Śledźcie nasze profile społecznościowe i stronę. Będziemy informować Was na bieżąco o nowościach i dostępności tej oferty na rynku
polskim. Jako oficjalny partner D.A.S. Audio chcemy zagwarantować Wam możliwość odsłuchu i testowania nowej oferty z zapewnieniem najlepszych cen.
Już wkrótce na stronie www.keystore.pl będziecie zapoznać się z pełną specyfikacją. Tymczasem zapraszamy do przejrzenia aktualnej oferty na produkty
firmy D.A.S. Audio.

Dane techniczne;
●
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Kolumna dwudrożna aktywna
Wzmacniacz klasy D-500 W
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Nowe głosniki GV12 i 1''driver M-34
Wykonana z drewna brzozowego
Moc;500w/rms-peak 1000w
Pasmo przenoszenia;50Hz-20kHz (-10dB)
Skuteczność max;131dB
Kąt rozproszenia;90° x 60°.
Wbudowany procesor DSP- ( DAScontrol™) - wybór trzech różnych ustawień:
Live, Dance, Monitor oraz filtrów HPF i LPF.
Tylny panel posiada dwa kanały wejściowe -XLR-COMBO,wyjście Thru -XLR Ż oraz wejście AUX-3,5 mm mini Jack
Zasilanie:powerCON
Możliwość pracy jako monitor sceniczny (kąt 45 stopni)
Obudowa pokryta farbą ISI-FLEX
Kolor -czarny
Wymiary;618 x 380 x 378 mm
Waga;21 kg.
Wyprodukowano w Hiszpanii
Gwarancja ;5 lat
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Action500

