Informacje o produkcie

NEXT - Proaudio LAm114xA - Super raty 0%
Cena :
6.999,00 zł

5.800,00 zł

Do końca czerwca 2022 możesz kupić ten sprzęt
w specjalnej ofercie ratalnej - 20x 290 zł.
Zainteresowany? Napisz: raty@keystore.pl
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Producent : NEXT - Proaudio

Nieodzownym elementem każdego udanego występu artystycznego jest prawidłowe nagłośnienie w obrębie sceny. Aby spełnić wszystkie wymagania
artystów nie korzystających z indywidualnych dousznych systemów, powstała seria LAm. Aby zapewnić najwyższy komfort pracy artysty monitory LAm są w
stanie produkować bardzo wysokie ciśnienie akustyczne z minimalnymi zniekształceniami.
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Co wyróźnia monitory odsłuchowe NEXT-proaudio?
Precyzyjnie kontrolowana kierunkowość oraz znakomity odstęp od sprzężeń zwrotnych w połączeniu z liniową charakterystyką gwarantują komfortowe
warunki pracy. Monitory LAm112x oraz LAm114xA łączą w sobie wyśrubowane parametry, przyjazny i ergonomiczny design z wysoka skutecznością.
Elementami wspólnymi dla wszystkich modeli monitorów podłogowych są:
●
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koaksjalne przetwroniki neodymowe,
obudowa ze sklejki brzozy bałtyckiej,
malowanie odpornym na uszkodzenia lakierem strukturalnym,
odporne na uszkodzenia i wgniecenia stalowe grille, malowane metodą nakładania proszkowego.

Model LAm114xA
Dla wygody użytkowników w serii LAm pojawia się aktywny monitor - model LAm114xA. Łączy on w sobie wszystkie zalety konstrukcji LAm z
udogodnieniami aktywnego modułu wyposażonego w procesor DSP, który czuwa nad zrównoważeniem brzmienia i wyrównaną charakterystyką na każdym
poziomie głośności.

Soundware - edytuj gotowe presety
Z pomocą oprogramowania Soundware w monitorze LAm114xA można edytować parametry każdego
z 6 predefiniowanych presetów i zapisać w jednej z dwóch wolnych komórek pamięci użytkownika.

Najważniejsze cechy:

Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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współosiowy aktywny monitor podłogowy
głośniki: 1 x 14" (355mm), 3" (76mm) VC, Neodymium, B&C custom speaker High Frequency/1 x 2" (50.5mm) exit, 3" (76mm) VC, Neodymium, B&C
custom speaker
wykonanie: sklejka brzozowa - 15mm
zakres częstotliwości: 58Hz-19kHz (-6dB)
kalkulowane SPL max: 135dB
podział crosovera
rozproszenie: 80° x80°
kąt płyty czołowej: 50°
procesor DSP: 6 PEQ, Delay, HPF, LPF, Bass Enhancer, Level, Polarity, Mute
sterowanie PCM: Poprzez RS485 oraz oprogramowanie "SOUNDWARE"
dwukanałowy wzacniacz klasy D z DSP
możliwość wyboru 6 gotowych ustawień / 2 x User
łączna moc modułu zasilania to 1350W
waga: 25kg
wymiary: 564 x 390 x 475 mm
wykonano w Europie
gwarancja 5 lat
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