Informacje o produkcie

NEXT - Proaudio LA26/LAs15A
Cena :
79.000,00 zł

63.499,00 zł
Producent : NEXT - Proaudio
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Kolejnym system, który chcemy Wam zaproponować to oferta najwyższej jakości oparta na produktach typu Line Array. Moda na takie konfiguracje to nie
tylko rider wymagany przez wiele zespołów, ale świadectwo oferowania najwyższej jakości dźwięku. Dlatego inwestycja w taki zestaw pozwala na
możliwości, które nigdy nie zostaną osiągnięte przez tradycyjne zestawy nagłośnienia. Kina, ośrodki kultury, kluby muzyczne ,domy modlitewne, teatry itd.
to instytucje, które powinny posiadać takowe systemy. Łatwość montażu, konfiguracji ,sterowanie powinno być łatwe i nie wymagające wykfalifikowanego
personelu-takich bowiem osób często brakuje w wymienionych instytucjach. Pasywno -aktywny system NEXT Pro Audio LA26/LAs 15a jest ofertą, która
spełnia wszystkie te normy.

Zestaw NEXT-proaudio LA26 & LAs15A składa się z:
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6x pasywne górki NEXT ProAudio LA26
2x aktywne basy LAs15a
2x Rama do podwieszenia systemu NC18207
1x Zestaw okablowania

NEXT-Proaudio ogłasza wprowadzenie na rynek LA26, nowego ultra-kompaktowego, modułowego źródła liniowego, z możliwością dalekiego rzutu,
zapewniającego doskonałą jakość dźwięku przy bardzo wysokich poziomach SPL od pierwszego rzędu do tyłu całej widowni. LA26 to dwudrożna,
pełnozakresowa, pasywna kolumna liniowa, w której znajdują się dwa 6,5-calowe przetworniki neodymowe z płaską membraną umieszczone w ścianach
bocznych falowodu sferoidalnego i HF, 2-calowy przetwornik neodymowy HF z membraną i pasywną zwrotnicę sieciową z nominalnym wejściem. Szybki i
łatwy 3-punktowy, automatyczny mechanizm blokujący jest zintegrowany, co ułatwia budowę systemów ustawionych na ziemi lub w powietrzu.
LA26 to 2-drożna, pełnozakresowa kolumna liniowa zawierająca dwa 6,5-calowe przetworniki neodymowe z planarną membraną umieszczone w bocznych
ścianach falowodu sferoidalnego HF, 2-calowy przetwornik neodymowy HF z membraną i pasywną zwrotnicę sieciową o nominalnej impedancji wejściowej16Ω. Głośniki LF Planar Diaphragm i ich specjalne umiejscowienie, zintegrowane z falowodem sferoidalnym, redukuje efekt wnęki, związany z tradycyjnymi
głośnikami stożkowymi, emitując energię dźwięku płynnie i równomiernie na całym obszarze zasięgu. Ten specjalny układ doskonale łączy ośrodki
akustyczne HF i LF, aby generować precyzyjnie spójne fronty falowe równomiernie rozłożone w płaszczyźnie poziomej i precyzyjnie sprzężone w
płaszczyźnie pionowej.LA26 został zaprojektowany tak, aby był niezwykle wszechstronny, odpowiadając na potrzeby firm produkcyjnych, wynajmowanych
domów, teatrów, świątyń, pracując jako system główny, przednie wypełnienie, panel boczny lub jako uzupełnienie większych systemów LA.
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W celu rozszerzenia niskich częstotliwości można zastosować aktywny subwoofer LAs15A. Jednostka ta może przetwarzać i zasilać do trzech pasywnych
elementów liniowych LA26.

Dane techniczne LA26:
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Typ głośnika; Kompaktowa pasywna kolumna typu Line Array
Wykonanie; sklejka brzozowa 15mm
Teksturowana powłoka ochronna odporna na zarysowania
Specjalnie zaprojektowany system montażowy
Głośniki; 2 x 6,5’’ Planar Diaphraga, Neodymiu m Custom Speaker HF - 1 x 1" (2 5mm) exit / 2" (5 1mm) VC HT Polymer, B&C Custom Neodymium
Compression Drive
Moc: 600w/RMS 1-200 Peak
Impedancja ;Min; 16oHm
Pasmo przenoszenia;75Hz - 19.000Hz (- 6dB)
Skuteczność; 139dB
Pokrycie horyzontalne; (105º)
Pokrycie wertykalne; (12º)
Regulowany system (od 0 ° do 12 °)
Rekomendowany podział zwrotnicy HPF: 140Hz
Wymiary: 499 x 195 x 430mm
Waga: 15kg
Wyprodukowano w Portugalii
Gwarancja: 5lat

Opcjonalny asortyment:
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Rama do podwieszenia systemu LA26 -NC18207
Adapter montażowy do LA26/LSA15A-NC66207
Adapter montażowy stosu naziemnego LA26-NC67207
Wózek transportowy -NC75216
Piny blokujące/ zabezpieczające -VP60053
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LAs15A to model subwoofera, który uzupełnia gamę systemu LA26 Line Array. Subwoofer posiada 15-calowy przetwornik B&C o dużym wychyleniu, zasilany
przez DPA4000 (moduł mocy z DSP). Jednostka ta jest w stanie dostarczyć do 2000W rms z niesamowitą precyzją i uderzeniem przy niesamowitym SPL,
łącząc zoptymalizowane rozwiązania akustyczne, elektroakustyczne i elektroniczne aby zmaksymalizować wydajność.Sercem LAs15A jest mocny, lekki,
bardzo wydajny moduł wzmacniacza mocy klasy D, z zasilaczem impulsowym PFC. DPA4000 zapewnia imponujący dźwięk z doskonale zbalansowanym,
bogatym i przejrzystym dźwiękiem przy dowolnej głośności. Sterowany przez komputer PC DSP 24bit / 96kHz z przetwornikami niskoszumowymi A / DD / A,
zapewnia 8 wybieranych ustawień wstępnych (7 fabrycznych i 1 zdefiniowany przez użytkownika), do których można uzyskać dostęp za pomocą łatwego
wyboru, znajdującego się na przednim panelu modułu lub edytowanych w czasie rzeczywistym za pomocą komputer PC z oprogramowaniem „SOUNDWARE
4.0.1”. Pozwala to na łatwe dostosowanie programu dźwiękowego do różnych zastosowań lub w różnych miejscach. Oprogramowanie Soundware umożliwia
edycję 7 wstępnie załadowanych ustawień wstępnych i przechowywanie ich w określonej przez użytkownika lokalizacji pamięci. Edytowalne parametry to:
10 PEQ / LSF / HSF, Sub Delay, Satellite Delay, System Delay, HPF, LPF, Level, Polarity, Mute. Subwoofer LAs15A jest na tyle wszechstronny, że pasuje do
każdej stałej instalacji lub aplikacji do wynajęcia. Projektanci dźwięku, inżynierowie lub integratorzy mogą wybierać spośród konfiguracji standardowych lub
kardioidalnych, tworząc różne symetryczne i asymetryczne wzorce kierunkowości dostosowane do każdego konkretnego rozwiązania. LAs15A można
zawiesić na LA26 i jest w stanie zasilić do 3 głośników LA26, co staje się idealnym rozwiązaniem dla każdego miejsca wewnątrz / na zewnątrz.

Dane techniczne LAs15A:
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Gwarancja 5 lat

