Informacje o produkcie

Zestaw YAMAHA DXR NR I
Cena :
10.500,00 zł
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Producent : Yamaha
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SPRAWDŹ DOGODNY SYSTEM RATALNY
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Osoby zajmujące się oprawą muzyczną różnego rodzaju imprez okolicznościowych szukają małych
mobilnych i lekkich systemów nagłośnieniowych.Firma Key Store zachęca do skorzystania z oferty
promocyjnej takiego małego mobilnego zestawu opartego na produktach firmy Yamaha z serii
DXR.Zestaw jest oparty na dwóch aktywnych głośnikach szerokopasmowych DXR 8 oraz jednego
sub-basu DXS 12. Jako serce systemu proponujemy najnowszy mikser MGP 12,zestaw okablowania
oraz statywy. Jako niespodziankę dajemy zestaw softu muzycznego zrobionego przez
największego producenta plików muzycznych -firmę MIDI NET o wartości 500 zł do wykorzystania.
Oprócz pełnego wsparcia technicznego na zestaw udzielana jest siedmioletnia gwarancja a firma
Key Store dysponuje oficjalnym serwisem firmy Yamaha .Proszę pamiętać że inwestycja w zestaw
zawsze jest korzyścią finansową ale posiadamy również bardzo dogodny system ratalny dla osób
które interesuje tego rodzaju płatność.

Dane techniczne zestawu:

YAMAHA DXR 8:
●

Typ głośnika: 8" 2-drożny, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex

●

Pasmo przenoszenia: (-10dB) 57Hz - 20kHz

●

Kąt pokrycia: H 90°,V 60°

●

Głośnik niskotonowy: 8" , cewka 2",

●

Głośnik wysokotonowy: 1.4"

●

Crossover FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter)

●

Moc wyjściowa: Dynamic 1100W (LF: 950W / HF 150W) / Continuous 700W (LF 600W HF / 100W)
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●

SPL: 129dB

●

Procesory: D-CONTOUR :FOH / MAIN, MONITOR, OFF

●

Zasilanie: 100V - 240V, 50Hz/60Hz

●

Pobór mocy: 90W

●

Gniazdo: 35mm

●

Wymiary: W 280mm (11")

●

H 458mm (18")

●

D 280mm (11")

●

Waga: 13.5kg (29.8lbs)

●

Wykończenie: : ABS (matowe, czarne)

●

aktywna kolumna basowa typu Band-pass

●

Obudowa drewniana lakierowana

●

Głośnik 12'' z 2,5'' cewką

●

Moc:600w/rms

●

Pasmo przenoszenia :(-10dB) 47Hz-160Hz

●

Podział crosovera HPF/LPF: 80,100,120 Hz

●

Skuteczność max:131dB

●

Złącza :Wejście :XLR-3-32X 2,THRU: XLR3-32X2 (równoległe z Wejściem1)

●

Procesor:D-XSUB: BOOST,XTENDED-LF, OFF

●

Wymiary:397mm x 563mm x 594

●

Waga:33 kg

●

YAMAHA MGP 12
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YAMAHA DXS 12:
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Yamaha wprowadziła serię nowych mikserów o nazwie MGP 12, MGP 16, MGP24 oraz MGP 32.Ta nowa propozycja zaskakuje możliwościami oraz bardzo
wyrównanym i selektywnym brzmieniem. Miksery MG mogą służyć jako doskonałe narzędzia pracy nie tylko dla zespołów, czy DJ`ów. Posiadają niezwykle
szeroki wachlarz zastosowań – od małych, prywatnych instalacji nagłośnieniowych, aż po skomplikowane i zaawansowane produkcje studyjne.
Dane techniczne:
12 wejść liniowych (4 mono oraz 4 stereo)

●

6 wejść mikrofonowych z oraz filtrem wysoko-przepustowym na 100Hz

●

48V zasilania Phantom na 6 kanałach XLR

●

Studyjnej jakości przedwzmacniacze mikrofonowe ‘D-PRE’ klasy A z unikalnym odwróconym układem Darlingtona

●

Ekspresyjny EQ, bazujący na popularnej technologii Yamaha VCM

●

Profesjonalne kompresory z jednym pokrętłem i wskaźnikami LED

●

Wysokiej jakości podwójne cyfrowe procesory efektów: zaawansowany REV-X oraz klasyczny SPX

●

Hybrydowe kanały stereo wykorzystujące potężny procesor przetwarzania sygnałów

●

Możliwości połączeń z iPod/iPhone

●

MGP Editor służący do zaawansowanej kontroli ustawień procesora, za pomocą iPod/iPhone

●

Dodatkowe wejścia 2TR przetwarzające sygnały z urządzeń analogowych lub iPod/iPhone

●

2 wyjścia AUX + 2 wyjścia FX

●

4 szyny grupowe GROUP + szyna ST

●

Dodatkowe uchwyty (tzw. ‘uszy’) ułatwiające montaż w racku

●

Wewnętrzny uniwersalny zasilacz

●

Wymiary:348x143x495 mm

●

Waga:7,5
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●

STATYWY GŁOŚNIKOWE X2 SZTUKI
ORAZ ZESTAW OKABLOWANIA FIRMY PROEL (2X 10M XLR-XLR oraz 2x 6M XLR-XLR)

Jeżeli szukasz właśnie takiego zestawu umów się na spotkanie a zrobimy dla Ciebie pokaz aby zaprezentować system nagłośnienia.
Zapraszamy do naszego salonu w Tarnowie Podgórnym.
naglosnienie@keystore.pl

