Informacje o produkcie

Bose L1 Pro 8 [POWYSTAWOWE]
Cena :
6.099,00 zł

5.600,00 zł
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Producent : Bose

[Towar powystawowy]

Najbardziej przenośny system L1 Pro
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System L1 Pro8 jest zawsze gotowy do działania, co ułatwia załadunek i przyspiesza konfigurację. System liniowy C-array cechuje się dużym obszarem
propagacji dzięki 8 przetwornikom neodymowym o średnicy 2 cali ustawionym w konfiguracji articulated array. System ten zapewnia propagację poziomą o
promieniu 180 stopni i szerokie rozpraszanie w płaszczyźnie pionowej, więc siedzący lub stojący widzowie słyszą wszystko bardzo wyraźnie nawet wtedy,
gdy znajdują się z boku sceny — w małej lub średniej sali, takiej jak kawiarnia czy bar.
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L1 Pro8 zapewnia wokalistom i DJ-om prostotę konfiguracji oraz niezrównaną czystość dźwięku, umożliwiając im pokazanie pełni swoich możliwości podczas
występu — bez zaprzątania sobie głowy sprzętem.

GŁOŚNIK NISKOTONOWY RACETRACK
Bez nadmiaru niskich tonów
Zintegrowany subwoofer z unikalnym przetwornikiem typu RaceTrack zapewnia potężne basy, zoptymalizowany środek ciężkości i zajmuje niewiele miejsca.
Ten smukły przetwornik 7 × 13 cali zapewnia jakość, która rywalizuje z konwencjonalnym 12-calowym głośnikiem niskotonowym o większych gabarytach.
Zajmuje on mało miejsca w pojeździe i na scenie, co ułatwia przenoszenie go z domu do samochodu lub z samochodu na miejsce koncertu.
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WBUDOWANE MIKSERY
Mikser w urządzeniu i na telefonie
Każdy system L1 Pro ma wbudowany mikser, dzięki czemu można do niego łatwo podłączyć różne instrumenty, mikrofony i inne źródła. Dostępne są: dwa
gniazda combo XLR 1/4 cala z zasilaniem phantom, gniazda AUX 1/4 cala oraz 1/8 cala (3,5 mm) oraz Bluetooth do strumieniowego przesyłania dźwięku.
Podświetlane pokrętła zapewniają natychmiastowy dostęp do ustawień głośności, tonu i pogłosu dla każdego kanału. Użytkownik może wybierać pomiędzy
zoptymalizowanymi ustawieniami wstępnymi korektora systemowego dla między innymi występów na żywo i muzyki odtwarzanej z nośnika. Dodatkowo
dzięki dedykowanemu portowi ToneMatch można podłączyć jeszcze więcej urządzeń i innych źródeł dźwięku — jeden przewód przesyła zasilanie i cyfrowy
dźwięk między systemem i mikserem Bose T4S lub T8S (opcjonalny).
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Intuicyjna aplikacja L1 Mix zapewnia pełną kontrolę nad mikserem za pomocą smartfona lub tabletu.

Aplikacja L1 Mix

Intuicyjne i natychmiastowe sterowanie bezprzewodowe
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Aplikacja L1 Mix pozwala dostosować ustawienia miksera za pomocą urządzenia przenośnego lub nawet chodzić po pokoju, słuchać brzmienia i zmieniać
ustawienia na bieżąco. Możesz dostosowywać ustawienia głośności oraz barwy dźwięku w aplikacji, a pokrętło LED na systemie L1 Pro będzie ruszać się
automatycznie — mikser i aplikacja są w stałej synchronizacji, a ustawienia są zmieniane w czasie rzeczywistym. Ponadto masz dostęp do całej biblioteki
ToneMatch z ustawieniami wstępnymi korektora. Dzięki aplikacji masz dostęp do łączności, która wzbogaci Twoje wystąpienie, zapewniając większą
elastyczność regulacji w czasie rzeczywistym za pomocą intuicyjnych i działających natychmiast elementów sterujących.

WSZYSTKO DLA TEJ CHWILI
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Doskonały dźwięk na scenie. Praktyczna mobilność wszędzie indziej. System L1 Pro możesz łatwo przenieść z parkingu na scenę oraz przejść od konfiguracji
do wyboru utworów w ciągu kilku minut. Możesz pokazać pełnię swoich możliwości bez zaprzątania sobie głowy sprzętem.

