Informacje o produkcie

NEXT - Proaudio HFA 115S HP [POWYSTAWOWE]
Cena :
6.200,00 zł
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Producent : NEXT - Proaudio

Seria HFA

Aktywne nagłośnienie HFA oferuje sześć modeli szerokopasmowych: HFA206, HFA108, HFA112, HFA115, HFA212, HFA212W oraz cztery basy do wyboru:
HFA112S, HFA115sHP, HFA115S i HFA118sHP.
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Całą serię głośników HFA wyprodukowano w Portugalii. Wykorzystuje najwyższej jakości komponenty wykonane na zamówienie, które montowane są w
obudowy ze sklejki z brzozy bałtyckiej. Ostatnią warstwą jest odporna na zarysowania farba teksturowana. Wszystko to, aby zapewnić wyjątkową wydajność
i trwałość.

Mocne atuty, a więc i mocna oferta
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Proponujemy nową ofertę nagłośnienia, która wyróżnia się na tle propozycji konkurencyjnych firm. Jesteśmy pewni, że spełni Wasze najwyższe oczekiwania
techniczne. Gwarantujemy również bardzo przyjazne ceny. Czas na zapoznanie się z NEXT Pro Audio.

O NEXT-proaudio
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Firma NEXT-Proaudio to portugalska firma, która od trzydziestu lat oferuje szeroki wachlarz aktywnego i pasywnego nagłośnienia. Ponadto proponują
również koncertowe systemy wyrównane liniowo i całą gamę głośników instalacyjnych.

Europejska Produkcja

Jednym z atutów NEXT Pro Audio jest w 100% produkcja europejska. Firma korzysta z renomowanych włoskich głośników B&C oraz wzmacniaczy
Powersoft. Od początku działalności Portugalczycy nastawili się na jakość oferowanych produktów.
Zaawansowane wspomaganie komputerowe, narzędzia do projektowania głośników, elektroakustyczne systemy pomiarowe oraz specjalnie zaprojektowane
pomieszczenia akustyczne wspierają wysoko wykwalifikowany zespół inżynierów, który ma na celu zaprojektowanie sprzętu najwyższej jakości.

Dane techniczne HFA 115S HP:
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Kolumna aktywna niskotonowa typu: Active reflex subwoofer
Obudowa drewniana - sklejka brzozy bałtyckiej 15mm
Rodzaj głośnika B&C - 1x 15’’ z 3,5’’ cewką (VC).
Dwukanałowy wzmacniacz klasy D
Moc : 1100w/rms
Dwie sekcje po: 550w/rms
Zewnętrzna moc wyjścia 550w/rms /4ohm
Pasmo przenoszenia (-6dB) - 32Hz-x-over
Max SPL: 136,7dB
Cyfrowy crossver: podział 90Hz/110Hz/125Hz
Wbudowany procesor DSP
6 programów fabrycznych, 2 programy User
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Możliwość sterowania za pomocą komputera i oprogramowania „SOUNDWARE”
Kontrola parametrów DSP z poziomu komputera
Złącza sygnałowe: 1x wejście 1x wyjście XLR, 2x RS485
Gnizdo wyjściowe speakon x1
Gniazdo montazowe statywu: 35mm
Złącza prądowe: 2x PowerCon
Pobór mocy 770W
Wymiary: 448x556x511mm
Waga: 37,1kg
Kolory: czarny
Gwarancja: 5 lat - NEXT-proaudio - okazje czekają
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