Informacje o produkcie

Electro-Voice EVOLVE 30
Cena :
5.099,00 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

St

●
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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.

K

Po sukcesie większego modelu Evolve 50,firma Ev wprawoadza na rynek mniejszy i tańszy
model z zachowaniem jakości EV jak to na tą firmę przystało.
Dane techniczne oraz opis;
EVOLVE 30M dołącza do większego modelu EVOLVE 50 w serii kolumn głośnikowych
Electro-Voice EVOLVE.
Znakomita jakość dźwięku Electro-Voice oraz elastyczność zastosowań w niezwykle
kompaktowej formie
EVOLVE 30M uzyskuje wyraźny wzrost wydajności systemu kolumnowego w jego kategorii
cenowej i gabarytowej. Jest wyposażony w najbardziej kompletny zestaw funkcji w swojej
klasie, włączając w to ośmiokanałowy cyfrowy mikser (opracowany przez specjalistów z
Dynacord), wbudowany zestaw efektów o jakości studyjnej oraz możliwość zdalnego
sterowania wszystkimi sygnałami audio, efektami oraz funkcjami miksowania za
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pośrednictwem nowej generacji aplikacji Electro-Voice QuickSmart Mobile. Strumieniowanie
dźwięku wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem Bluetooth o małej latencji w celu
odtwarzania muzyki lub akompaniamentu.
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Nowe wzornictwo i profesjonalne komponenty od Electro-Voice
EVOLVE 30M brzmi tak dobrze, jak wygląda. Pełnopasmowa kolumna głośnikowa z
sześcioma lekkimi przetwornikami neodymowymi 2,8" zapewnia ultraszeroki poziomy kąt
zasięgu dźwięku (120°), dzięki specjalnie zaprojektowanym falowodom. Pionowy kąt
pokrycia dźwiękiem uzyskany przez specjalne rozmieszczenie przetworników wynosi 40° i
sprawia, że dźwięk jest kierowany zarówno na publiczność siedzącą, jak i osoby stojące.
10-calowy subwoofer jest umieszczony w 15-milimetrowej drewnianej obudowie o
zwiększonej sztywności. Wzmacniacz klasy D dostarcza moc 1000 watów. Kolumna
głośnikowa oraz subwoofer łączą się ze sobą przez dwuczęściową aluminiową tyczkę, która
posiada zintegrowane okablowanie i magnetyczne zatrzaski.
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Wiodący w branży DSP
QuickSmart DSP pozwala na poruszanie się po parametrach systemu i wybór różnych opcji
routingu sygnału oraz używanych wejść. Użyj wbudowanego pokrętła i ekranu LCD lub
aplikacji mobilnej. Wśród dostępnych funkcji znajdziesz cztery presety (Music, Live, Speech,
Club), trójpasmowy EQ (low, mid, high), siedmiopasmowy graficzny EQ (w trybie Mixer), pięć
presetów programowalnych przez użytkownika (ustawienia Store oraz Recall), zasilanie
Phantom, wizualne monitorowanie statusu limitera, sterowanie poziomem sygnału
wejściowego z jego wskazywaniem na miernikach oraz sterowanie głośnością master.
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Wbudowany mikser zapewnia najlepsze w klasie rozwiązania połączeń i sterowania
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Wbudowany cyfrowy mikser został opracowany we współpracy ze światowej sławy zespołem
inżynierów audio z firmy Dynacord, siostrzanej dla Electro-Voice. Mikser jest w pełni
wyposażony i całkowicie konfigurowalny. Wejścia wyposażone są w profesjonalnej jakości
przedwzmacniacze oraz funkcje miksowania, a jego praca może być sterowana za
pośrednictwem aplikacji QuickSmart Mobile lub interfejsu składającego się z ekranu LCD i
pokrętła.
Wycyzeluj swój dźwięk dzięki przyjaznym dla muzyka funkcjom
Do dyspozycji masz niezależne wysyłki aux kanałów, wejścia Hi-Z oraz sterowanie
footswitchem. To pozwala na wygodną konfigurację systemu, a duży wybór wbudowanych
efektów o jakości studyjnej (30 presetów, w tym chorus, delay, flange oraz pogłos,
dostępnych w 2 kanałach FX) zapewnia niezliczone opcje do precyzyjnego ukształtowania
brzmienia. Dzięki temu możesz zabrać ze sobą na występ zdecydowanie miej sprzętu!
Efektami możesz sterować w aplikacji QuickSmart Mobile lub przez interfejs z ekranem LCD i
jednym pokrętłem.
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Częstotliwość podziału pasma

200 Hz

Elementy montażowe

dedykowana sztyca dwuczęściowa (w komplecie)

Grill

lakierowany proszkowo
stalowy

Kąt pokrycia w pionie

40°

Kąt pokrycia w poziomie

120°

Klasa pracy

D

Kolor

biały
czarny

Konfiguracja

aktywna
dwudrożna

Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL) 123 dB
1000 W

Moc RMS (HF)

500 W

Moc RMS (LF)

500 W

Obudowa

sklejka 15 mm

Pasmo przenoszenia (-10dB)

45-20000 Hz

Pasmo przenoszenia (-3dB)

51-20000 Hz

Pobór mocy

1,5-0,6 A
100-240 V AC
50-60 Hz

Procesor DSP

Electro-Voice QuickSmartDSP

Przetwornik HF

6x 2,8"
przetworniki neodymowe

Przetwornik LF

10"

Typ

aktywna
dwudrożna,
szerokopasmowa

Typ obudowy

dwuczęściowa
łączona dedykowaną sztycą metalową z przewodem zintegrowanym (w komplecie)

Waga

Kolumna: 2,7 kg
Pokrowiec na kolumnę i tyczkę: 0,85 kg
Subwoofer: 15,8 kg
Tyczka (2 części): 1,4 kg

Wejścia analogowe

1×
1×
1×
1×
2×
4×

Wyjścia analogowe
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1/4" – wejście na footswitch
1/4" TRS (wejście Hi-Z)
wejście 3,5 mm stereo
wejście stereo RCA
XLR/TRS combo (stereofoniczne wejście liniowe)
XLR/TRS combo (wejścia mikrofonowo-liniowe)
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Wejścia cyfrowe
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Moc

1x wejście bezprzewodowe audio Bluetooth
1× XLR aux
1x XLR MIX OUT

kolumna: 620 × 95 × 157 mm
subwoofer: 448 × 332 × 432 mm
tyczka (2 części): 600 × 48 × 55 mm

Złącza

1×
1×
1×
1×
1×
1×
2×
4×
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Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
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1/4" TRS (wejście Hi-Z)
1/4" wejście na footswitch
wejście 3,5 mm stereo
wejście stereo RCA
XLR wyjście aux
XLR wyjście miksera
XLR/TRS combo (stereofoniczne wejście liniowe)
XLR/TRS combo (wejścia mikrofonowo-liniowe)

