Informacje o produkcie

NEXT - Proaudio LA 122A [POWYSTAWOWE]
Cena :
17.500,00 zł
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Producent : NEXT - Proaudio

Next-proaudio to europejska marka, z siedzibą w Portugali- Europie, lider w rozwoju i wytwarzaniu profesjonalnych systemów nagłaśniających dla
fachowców oraz dla branży koncertowej.Wszystkie komponenty, z których część została zaprojektowana i wyprodukowana specjalnie dla marki, są
indywidualnie testowane przed złożeniem. Przed opuszczeniem fabryki i wykonaniem przez naszego wykwalifikowanego technika skomputeryzowanego
testu dźwięku, każdy kompletny produkt musi przejść kilka etapów złożonych testów. Szereg głośników, elektroniczne urządzenia sterujące i systemy
wzmacniaczy mają jeden wspólny cel: zapewniać klientom najlepsze rozwiązania skrojone na miarę ich potrzeb, zarówno na rynku dzierżawy jak i na rynku
instalacyjnym. Głównym celem jest nie tylko dostarczanie systemów dźwiękowych o wysokiej jakości, ale również zapewnianie, że dany system będzie
wysokosprawny w konkretnej aplikacji. Od małych wydarzeń, przez prezentacje multimedialne, musicale, sale koncertowe, teatry, opery, nocne kluby, sale
konferencyjne aż po największe koncerty na stadionach, NEXT-proaudio jest oczywistym rozwiązaniem.
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Nowe oprogramowanie do symulacji akustycznej od NEXT-proaudio służy do modelowania 2D źródeł, pojedynczych subwooferów czy podukładów. Bazując
na bardzo szybkim i dokładnym algorytmie, to narzędzie jest w stanie przewidzieć parametry akustyczne, pomagając użytkownikowi znaleźć najlepiej
pasujące do okoliczności rozwiązanie, przy jednoczesnej obecności wielu różnych źródeł dźwięku. Symulator pozwala użytkownikowi na wykonanie symulacji
w 11 różnych (norma ISO 266:1997) odstępach częstotliwości (20 Hz ~200Hz) za pomocą jednego kliknięcia. AST zawiera bazę danych do subwooferów
NEXT-proaudio z uwzględnieniem czułości, maksymalnej mocy i wymiarów. Wypadkowa symulacja zakresu jest naniesiona w odcieniu czerni- gagatu z
rozkładem poziomu ciśnienia akustycznego na całym obszarze. Dzięki punktowi odsłuchu, również znanym jako sonda albo wirtualny mikrofon, użytkownik
może w łatwy sposób przewidzieć częstotliwość i charakterystykę fazową w żądanym miejscu.AST umożliwia jednoczesny odsłuch aż 4 punktów. Wykres
polarny jest również dostępny w tym oprogramowaniu. Ustawianie subwoofera „Virtual Arc” może być żmudnym i czasochłonnym zadaniem. Jednakże nie
przysparza to problemów użytkownikowi AST Wgrana funkcja- „Virtual Arc” oparta na otworze wiązki akustycznej (0-90°) wykonuje wszystkie
matematyczne operacje za Ciebie i przedstawia niezbędne dane (pod-lokalizacje i opóźnienie), aby uwzględnić je w Twoim cyfrowym procesorze
przetwarzania sygnału audio. Pomoże to oszczędzić użytkownikowi dużo czasu przy ustawianiu układu subwoofera na pokaz.

EASE [ang. ENHANCED ACOUSTIC SIMULATOR FOR ENGINEERS]
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Wzmocniony akustyczny symulator dla inżynierów pozwala na wyeliminowanie wielu pytań pojawiających się w trakcie projektowania systemu, a co za tym
idzie uniknięcia kosztownych błędów i skrócenie czasu instalacji. Asystuje projektantom w trakcie nauki i rozwijania się poprzez graficzne przeniesienie
dokładnych przewidywań z rzeczywistego świata akustyki. Modele EASE są idealnym sposobem odkrywania możliwości i pozwalają na szybkie oszacowanie
tego co działa i tego co nie działa- zanim wirtualny świat stanie się Twoim drugim domem; model EASE ograniczy wprowadzanie zmian, które są
czasochłonne i kosztowne. NEXT-proaudio udostępnia za darmo swoim klientom modele 3D głośników zarówno EASE jak i EASE Focus. Dzięki intensywnej,
odbywającej się wewnątrz firmy pracy inżynieryjnej, firma NEXT-proaudio opracowała zrobotyzowane ramię 3D, zdolne do pozyskiwania danych z 129.600
różnych miejsc do zbudowania bardzo realistycznego i dokładnego modelu 3D dla oprogramowań EASE i EASE Focus. Nowa metoda pomiaru wykonana w
bezechowym pomieszczeniu jest zdolna do zbierania danych z dokładnością do 1° przy 360° complete sphering baloon oddając 100% realne dane, zamiast
danych szacunkowych.

SOUNDWARE - DSP CONTROLLER SOFTWARE
[DIGITAL SIGNAL PROCESSING- oprogramowanie do cyfrowej kontroli przetwarzania sygnału]
Wszystkie aktywne głośniki od Next-Proaudio używają wyrafinowanego, zintegrowanego cyfrowego przetwarzania sygnału wraz z niskoszumowym
przetwornikem A/D D/A, które mogą być zdalnie kontrolowane przez komputer, przy pomocy oprogramowania SOUNDWARE. Kontrola odbywa się przy
pomocy kabla RS-485 i dołączonego konwertera USB-na-RS485, który łączy z komputerem. Oprogramowanie pozwala użytkownikowi dostosować w czasie
rzeczywistym kilka parametrów takich jak: wyrównanie wejścia (korektor parametryczny, filtr górnoprzepustowy, filtr dolnoprzepustowy), opóźnienie wejścia,
wzmocnienie sygnału wejściowego, polaryzacja wejścia, filtry górno-/dolno-przepustowe i funkcja wzmacniacza basów. Obecność biernej satelity w
aktywnym subwooferze, wiąże się z dostępnością kilku dodatkowych funkcji systemowych takich jak: opóźnienie satelity, poziom jej sygnału, czy
polaryzacja. Funkcja monitorowania jest również dostępna w obu wersjach, co pozwala użytkownikowi nadzorować temperaturę wewnętrzną modułu
zasilającego oraz współczynnik tłumienia, jeśli występuje.
Seria LA, systemy liniowe została rozwinięta i wyprodukowana przez NEXT-proaudio aby dostarczać nowatorskie rozwiązania w aplikacjach zaczynając od
wsparcia na żywo, poprzez areny i stadiony na dużych klubach, teatrach i miejscach kultu kończąc. Wysokiej jakości głośniki od najlepszych europejskich
wytwórców oraz szafy stojące, zaprojektowane, jak również ciągle rozwijane są kluczem do doskonałego wystąpienia. Na każdym etapie produkcji,
konstrukcja zgodna z jakościowymi parametrami jest nieustannie komputerowo monitorowana przez wyspecjalizowanych techników w naszym zakładzie w
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Portugalii. Wspólne dla wszystkich elementów są: izofazowy generator fali akustycznej o kształcie cylindrycznym, obudowa z okleiny z bałtyckiej brzozy
wykończona wytrzymałą, matową, teksturowaną farbą, ciężkie kraty stalowe z powłoką, szybki, zintegrowany system riggowania (system mocowania) oraz
złącza Neutrik NL4 i NL8.

Seria LA od NEXT-proaudio
Seria La oferuje produkty pasywne i aktywne. Do dyspozycji mamy następujące produkty:
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LA212Xv2 Trójdrożny, tubowy element liniowy
LA26 Ultra-kompaktowy, pasywny element liniowy
LA122v2 Dwu drożny, kompaktowy element liniowy
LA122Wv2 Dwudrożny, kompaktowy element liniowy, szeroki
LA122A Aktywny, dwu drożny kompaktowy element liniowy
LA122WA Dwudrożny kompaktowy element liniowy, szeroki
LAs15[A] Aktywny, ultra kompaktowy, refleksyjny subwoofer
LAs118v2[A] Aktywny, hybrydowy, szeregowy subwoofer
LAs418G[A] Aktywny, z podwójnymi basami, refleksyjny

Specyfikacja techniczna LA122A
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Typ głośnika: Kompaktowa aktywna kolumna typu Line Array
Wykonanie: sklejka brzozowa 15mm
Teksturowana powłoka ochronna odporna na zarysowania
Głośniki: Neodymowy B&C-1 x 12" /3" ,2 x 1.4" 2.5" VC, B&C custom compression driver
Wzmacniacz firmy Powersoft
Moc: 1650w/rms (1100w na LF i 550 w na HF)
Procesor DSP z przetwornikami niskoszumowymi A / DD / A zapewnia 8 wybieranych ustawień wstępnych (6 zdefiniowanych fabrycznie i 2 zdefiniowane
przez użytkownika.
Pełna kontrola brzmienia za pomocą darmowego oprogramowania SOUNDWARE
Pasmo przenoszenia: 58Hz - 19.000Hz (- 6dB)
Skuteczność: 129dB/135dB
Pokrycie horyzontalne: (90º lub120º)
Pokrycie wertykalne: (8º)
Regulowany system (od 0 ° do 8 °)
Podział crossovera: 1150Hz
Gniazda: Sygnał;2x XLR, Power 2x Powercon/PCcontrol 2x RJ45 (RS485)
Pobór mocy min: 770W
Napięcie robocze: 180V-245VAC
Wymiary: 602 x 350 x 465mm
Waga: 36kg
Wyprodukowano w Portugalii
Gwarancja 5lat
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Rama do podwieszenia systemu 18 sztuk LA122A -NC18124
Lekka rama do podwieszenia systemu i montażu na basach do 4 szt -NC19124
Piny blokujące/ zabezpieczające -VP60053
Indywidualna osłona przeciwdeszczowa TX12402 do LA122A / LA122WA / LAs118A
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- NEXT-proaudio - okazje czekają

