Informacje o produkcie

dBTechnologies SYA 15
Cena :
1.600,00 zł
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Producent : dBTechnologies

SYA to seria jeszcze bardziej wszechstronnych, dwudrożnych, aktywnych kolumn głośnikowych dBTechnologies.
Najważniejsze cechy:
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Bluetooth
3 kanały wejściowe
1 złącze wyjściowe z przełącznikiem link/mix
Filtry FIR
Presety DSP
Pokrowiec w zestawie
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SYA 15 jest dwudrożnym, aktywnym zestawem zawierającym 15” woofer i 1” driver z 1.35” cewką. System jest napędzany wydajnym wzmacniaczem o
mocy 800 W z zaawansowanym DSP i filtrami FIR. Co więcej, użytkownicy mogą wygodnie skorzystać z gotowych presetów do podbicia dołu i góry pasma
częstotliwości.
Wszystkie modele posiadają 3 kanały wejściowe z niezależnymi potencjometrami. Kanał 1 to zbalansowane wejście liniowo/mikrofonowe typu combo
XLR/6.3mm jack z przełącznikiem do wyboru źródła. Kanał 2 to zbalansowane wejście XLR i TRS jack. Kanał 3 umożliwia podłączenie urządzenia
zewnętrznego przez Bluetooth.
Zbalansowane wyjście XLR służy do podłączenia do kolejnego zestawu głośnikowego lub miksera. Przełącznik LINK/MIX pozwala na wybór, czy sygnał
wyjściowy ma być pobierany sprzed któregokolwiek potencjometru czy po ustawieniach poziomu na wszystkich kanałach i sumie.
Solidna i wytrzymała obudowa posiada uchwyty z boku i na górze głośnika, co znacznie ułatwia transport. Kolumna może być wykorzystana jako monitor
odsłuchowy (na obu bokach). Posiada gniazdo na statyw głośnikowy z dwoma nachyleniami 0 i 7.5 stopnia.
W zestawie znajduje się również pokrowiec z kieszenią na przewody.
Dane techniczne
Rodzaj zestawu: dwudrożny, aktywny zestaw głośnikowy
Dane akustyczne
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Pasmo przenoszenia (-10 dB): 48 – 18 000 Hz
Maksymalny SPL: 128 dB
HF: 1” (1.35” cewka) compression driver
LF: 15” (2.5” cewka)
Kąt propagacji: 90° x 60°
Crossover: 1 800 Hz (24 dB/okt.)

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Wzmacniacz
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Technologia: Klasa D (LF) + Klasa AB (HF)
Moc szczytowa (LF+HF): 800 W

Procesor
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Procesor: DSP 28/56 bit
Przetworniki AC/CA: 24 bit/48 kHz
Limiter: szczytowy, RMS, termiczny
Kontrolki: 1x Volume, 1x przełącznik mic/line
Wskaźniki LED: Zasilanie/sygnał/limiter
Dostępne presety: Playback, Flat, Bass Boost, Wedge
Zaawansowane funkcje DSP: liniowofazowe filtry FIR

Obudowa
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Obudowa: Polipropylen
Uchwyty: 3x (na bokach i na górze)
Gniazdo statywowe: 36mm (0° i 7.5° kąty pochylenia)
Kąt pochylenia boków obudowy: 45° do użycia jako monitor podłogowy
Szerokość: 430 mm (16.92 in)
Wysokość: 722 mm (28.44 in)
Głębokość: 402 mm (15.82 in)
Waga 19.3 kg (42.54 lbs)
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Wejście sygnału: 1x combo XLR/jack mic/line -1x XLR/TRS -1x Bluetooth
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Wyjście sygnału: 1x XLR męski (LINK/MIX)
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