Informacje o produkcie

Rcf NX L 44A
Cena :
10.299,00 zł
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e.
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Producent : Rcf

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą;

ey

Dane techniczne NX L44A

St

Jedną z najbardziej cenionych serii aktywnego nagłośnienia w Polsce oferowanych przez firmę RCF byała seria NX.
Jeden z pierwszych systemów wyrównanych liniowo, który zawisł w Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim, miałem
przyjemność instalować i nadzorować.Seria Nx od samego poczatku wyrózniała się w ofercie.Posiadała znacznie
wyższą jakość brzmienia i wykorzystanych podzespołów, również do wykonania zewnętrznego nie można było się do
czego doczepić. Natychmiastowo zostało to zauważone nie tylko przez indywidualnych muzyków, ale również firmy
zajmujące się dźwiekiem sceniczny zaczeły wykorzystywać te produkty. Tym bardziej cieszę się że firma Rcf powaraca
i zozbudowuje NX-a. Oferuje nam całą serię paczek,które pozwolą na dobranie odpowiedniej konfiguracji do Waszego
zapotrzebowania. Na chwilę obecną mamy do wyboru; NX L44A, NX L24A, NX45A, NX32A, NX10 A II -nowość, oraz trzy
monitory NX15SMA, NX12SMA i NX10SMA.

Za pomocą NXL44-A, RCF dostarczył unikatowe i wydajne dwudrożne źródło liniowe, z dźwiękiem dostarczanym z trzech neodymowych 10" głośników
niskotonowych i drivera 1,4 cala z 3 "cewką w asymetrycznym falowodzie. Wszystko jest perfekcyjnie zestrojone, aby zapewnić wyjątkowo jednolite
pokrycie i rozszerzony zakres częstotliwości. Przez precyzję sterowania przez pokładowy DSP i dwukanałowy cyfrowy wzmacniacz, NXL44-A zapewnia
bardzo naturalne brzmienie i wysoki współczynnik SPL, idealny do profesjonalnego wzmocnienia dźwięku.
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Konstrukcja tuby jest asymetryczna, dzięki czemu uzyskiwana jest energia dźwięku z dużą dokładnością, co pozwala uniknąć niepożądanych odbić.
Obudowa zawsze pozostaje pionowa - nie musi być nachylona ani skierowana w jakikolwiek sposób, co mogłoby negatywnie wpłynąć na jej stabilność.

Materiał obudowy;Sklejka brzozy bałtyckiej
Cyfrowy wzmacniacz bi-amped o mocy 1400 Watt peak
Przetwarzanie DSP z zoptymalizowaną odpowiedzią fazową

Pasmo przenoszenia; 45 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m;134 dB;
Moc całkowita;1400 W Peak, 700 W RMS( 500-bas/200 driver)
Kąt rozproszenia;90°x30° (+5°, -25°)
Diver;1.4", 3" cewka osadzony na falowodzie
Woofer;3X10", 2.5" cewka
Regulacja;Volume, EQ Shape, Mic/ Line

Złącza wejciowe;XLR, Jack
Czułość wejścia;-2 dBu/+4 dBu
Punkt podziału crossovera;800 Hz
Zabezpieczenia;termiczne, RMS
Mechanika;4 x M8, 4 x quick lock, 2 x pole montażowe statywu

Limiter;Soft Limiter
Złącze zasilania;Powercon IN/OUT
Waga;34,5kg
Wymiary;1198x303x402 mm
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