Informacje o produkcie

Electro Voice EVOLVE 50
Cena :
6.890,00 zł
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Producent : EV

Firma KeyStore w ostatnim okresie szukała nagłośnienia, które będzie się wyróżniać na tle
konkurencji;
●

●

●

●

swoją renomą,
jakością wykonania,
wysoką klasą dźwięku
możliwościami technicznymi
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Zgodzicie się z pewnością,żę niemiecka firma Electro Voice zalicza się do takich. Tym
bardziej jest na miło,żę możemy Wam tą ofertę zaproponować i zaprosić do naszego salonu
na testy.
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System składający się z lekkiej kolumny głośnikowej oraz subwoofera zapewnia znakomite brzmienie
Electro-Voice dla tego typu konstrukcji: potężny pod względem akustycznym i estetycznie dyskretny.
Elegancka, kompaktowa budowa – smukła kolumna głośnikowa z szybkim w użyciu bezkablowym
połączeniem z subwooferem w postaci bezpiecznej tyczki, co zapewnia ekstremalnie łatwą
konfigurację systemu oraz elegancki wygląd.
Wysokiej jakości łączność Bluetooth®* zapewniająca streaming sygnału audio oraz bezprzewodową
kontrolę i monitorowanie za pośrednictwem nowej aplikacji QuickSmartMobile.
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Wyjątkowo przyjazny użytkownikowi nowy przenośny system aktywnych kolumn głośnikowych
Electro-Voice EVOLVE 50 z systemem zdalnej kontroli oraz funkcją streamingu

Aktywna kolumna EVOLVE 50. Tą seksowną konstrukcją Electro-Voice otwiera kolejny rozdział rozwoju
systemów nagłośnieniowych.
System Electro-Voice EVOLVE 50 został zaprojektowany od podstaw i ustanawia nowy
bezkompromisowy standard wydajności dla przenośnych aktywnych kolumn głośnikowych. Oferuje on
znakomitą jakość dźwięku EV oraz liczne innowacyjne rozwiązania przy zachowaniu estetycznej i
ergonomicznej formy.
EVOLVE 50 jest idealnym wyborem dla DJ-ów, mobilnych artystów, zespołów czy piosenkarzy. Świetnie
sprawdzi się we wszystkich pomieszczeniach, gdzie oczekiwana jest wydajność prawdziwej instalacji PA
z lekkiego i nie zajmującego wiele miejsca systemu dźwiękowego. EVOLVE 50 zapewni potężny dźwięk,
a jednocześnie - co istotne - sam subtelnie wtopi się w tło. Ponieważ oferuje maksymalny poziom
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ciśnienia akustycznego na poziomie 126 dB, przy całkowitej masie wynoszącej zaledwie 35 kg, system
jest wyjątkowo efektywny. Wraz z najwyższym poziomem SPL oraz najszerszym obszarem pokrycia
dźwięku w swojej klasie, EVOLVE 50 cechuje się też wyjątkowo ciepłą i wyraźną reprodukcją głosu, co
ma szczególne znaczenie podczas użycia systemu w aplikacjach związanych ze słowem mówionym.
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Najwyższej klasy komponenty oraz ich odpowiednie zestrojenie sprawiają, że z eleganckiej formy, jaką
jest EVOLVE 50, otrzymujemy mocne i pełne brzmienie. Pełnopasmowa kolumna głośnikowa z ośmioma
przetwornikami neodymowymi o średnicy 3,5 cala współpracuje z 12-calowym subwooferem, a
niezwykle wydajny wzmacniacz Class-D zapewnia moc wyjściową sięgającą 1000 watów. Jak można
oczekiwać od produktów EV, precyzyjna i liniowa charakterystyka częstotliwościowa jest również
uzyskiwana przy najwyższych poziomach mocy. Ultraszeroki, 120-stopniowy poziomy obszar pokrycia
dźwiękiem oraz 40-stopniowy asymetryczny pionowy obszar pokrycia uzyskiwany przez grono
głośników szerokopasmowych sprawia, że energia dźwięków nie jest marnowana. Dzięki temu
zachowana jest klarowność brzmienia w całym obszarze publiczności, dla miejsc siedzących oraz
stojących. Grono głośników jest umieszczone w obudowie z wytrzymałego plastiku ABS. Subwoofer z
portem akustycznym ma obudowę zrobioną z drewna. Rygorystyczne testy wytrzymałościowe
komponentów wewnętrznych, modułu wzmacniacza i cyfrowego procesora sygnałowego, obudów oraz
podzespołów mechanicznych, gdzie parametry znacznie przekraczają normy branżowe, sprawiają, że
EVOLVE 50 jest najbardziej solidnym systemem kolumnowym aktualnie dostępnym na rynku, zarówno
pod względem jego właściwości brzmieniowych, jak i mechanicznych.
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EVOLVE 50 to kolumna typu „plug & play”, która oferuje możliwość kontroli pracy w każdym aspekcie.
Zmontowanie zestawu jest szybkie dzięki użyciu symetrycznej aluminiowej tyczki subwoofera ze
zintegrowanym okablowaniem. Na każdym z końców tyczki zostają zablokowane złącza sygnałowe.
Czyli w skrócie: trzy elementy, dwa kliknięcia, jeden system. Wysokiej rozdzielczości moduł Bluetooth®*
pozwala na wygodne streamingowanie muzyki tła lub akompaniamentu z dowolnego urządzenia
mobilnego. Nowa aplikacja Bluetooth®* QuickSmartMobile pozwala na bezprzewodową konfigurację
oraz równoczesną kontrolę i monitorowanie pracy maksymalnie sześciu systemów EVOLVE 50. Dzięki tej
aplikacji możemy też w czasie rzeczywistym łatwo i szybko zmieniać ustawienia stojąc przed systemem,
a tym samym zawsze uzyskiwać właściwą moc i wyjątkową jakość dźwięku EV.
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Umieszczony pod kątem panel wejściowy zapewnia użytkownikowi łatwy dostęp z góry i umożliwia
dokonanie połączeń oraz niezbędnych regulacji. Najlepszy w swojej klasie interfejs EV QuickSmartDSP
pozwala na intuicyjną nawigację po parametrach systemu, przy wykorzystaniu wyświetlacza
ciekłokrystalicznego, współpracującego z wielofunkcyjnym pokrętłem. Przy jego użyciu możemy wybrać
jeden z wielu presetów optymalizujących działanie systemu, jak również różne opcje routingu sygnałów
oraz ustawień złącz wejściowych. Zmontowanie systemu oraz jego transport są ułatwione dzięki
ergonomicznie zaprojektowanym uchwytom, które znajdują się na kolumnie szerokopasmowej oraz
subwooferze.
*Bluetooth® jest dostępny w wybranych krajach. Oznaczenie słowne oraz loga Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami
towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie użycie tych znaków towarowych przez Bosch Security Systems, Inc.
odbywa się na prawach przyznanej licencji. Inne znaki towarowe oraz nazwy handlowe należą do ich prawnych właścicieli.

Dane techniczne produktu
Częstotliwość podziału pasma
Grill
Kąt pokrycia w pionie
Kąt pokrycia w poziomie
Kolor

200 Hz
lakierowany proszkowo
stalowy
40°
120°
czarny
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Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL) 127 dB
Moc RMS (Full-Range)
1000 W
Moc RMS (HF)
500 W
Moc RMS (LF)
500 W
Pasmo przenoszenia (-10dB)
37-20000 Hz
Pasmo przenoszenia (-3dB)
43-20000 Hz
1,5-0,6 A
Pobór mocy
100-240 V AC
50-60 Hz
8x 3,5"
Przetwornik HF
przetworniki neodymowe
Przetwornik LF
12"
Skuteczność
127 dB
aktywna
Typ
dwudrożna,
szerokopasmowa
dwuczęściowa
Typ obudowy
łączona dedykowaną sztycą metalową z przewodem
zintegrowanym (w komplecie)
Waga
31,3 kg
1x 3,5 mm
Wejścia analogowe
2x XLR/TRS combo
Wejścia cyfrowe
1x wejście bezprzewodowe audio Bluetooth
1x Stereo RCA
Wyjścia analogowe
1x XLR MIX OUT
1x XLR THRU
kolumna: 825 x 102 x 172 mm
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
subwoofer: 230 x 345 x 471 mm
sztyca: 929 x 48,5 x 55 mm
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