Informacje o produkcie

Rcf Art 715 A MK IV
Cena :
2.999,00 zł
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Producent : Rcf
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Rcf to europejska firma produkująca jedne z najlepszych systemów aktywnych na świecie .Atutem jest to, że produkty są wykonywane w
100% we Włoszech. Firma korzysta z własnych głośników oraz własnych wzmacniaczy mocy a stosunek jakości do ceny jest tak
zniewalająca,że są to produkty najczęstszej wybierane przez: zespoły muzyczne ,DJ, firmy nagłośnieniowe czy instytucje np. ośrodki
kultury itd. Oferta jest bardzo szeroka i każdy znajdzie w szerokiej gamie produktów odpowiednią kolumnę dla własnych potrzeb.Keystore
chce zaproponować najbardziej popularną a zarazem najwyższą klasowo serię 7.
Rcf Art 715 A MK IV to ekstremalnie kompaktowy i mocny głośnik, o małej wadze i wysokiej selektywności dźwięku. Model znakomicie
znajdzie zastosowanie na pokazach,prezentacjach czy szkoleniach, ale proszę pamiętać, że podparty sub-basem może stworzyć zestaw dla
małych zespołów czy DJ. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:
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Rodzaj kolumny: aktywna dwudrożna
Moc wyjściowa RMS: 700W (200W /driver ,500W/ na głośnik niskotonowy)
Pasmo przenoszenia:50Hz-20 kHz
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Rcf Art 715 A MK IV to perfekcyjny głośnik do pracy Live, wszędzie tam gdzie potrzebujesz ekstra uderzenia basu i ekstremalnie
precyzyjnych wysokich częstotliwości, by usłyszeć głos gdy kapela gra pełną parą. Model znakomicie znajdzie zastosowanie jako
przód w małych systemach nagłośnieniowych ale również ja typowy monitor sceniczny. Atutem jest możliwość wykorzystania
tego głośnika na mniejszych imprezach bez "dołu" Skorzystają z tego z pownoście takie osoby które oczekują pełnego
selektywnego dźwięku uzyskanego za pomocą pełno pasmowej kolumny.

Wbudowany procesor DSP;FIR PHASE
Rodzaj głośnika: 1"driver z tytanową membraną i głośnik niskotonowy 15''/ 2,2 ''
Skuteczność Max:130 dB
Podział zwrotnicy:1600Hz
Pokrycie dźwiękiem :90x60 stopni
Wymiary:708x437x389 mm
Waga :19,6 kg
Obudowa:Polipropylenowa
Gwarancja:48 miesięcy

Wychodząc naprzeciw naszym klientom z przyjemnością informujemy, że do każdej zakupionej kolumny, nasza firma dodaje w prezencie kartę stałego klienta na
wykorzystanie softu muzycznego, najlepszego producenta firmy Midi Net o wartości 250

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
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TEL:513-400-400

