Informacje o produkcie

Rcf HD 32 A MK4
Cena :
3.899,00 zł

3.350,00 zł
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Producent : Rcf

STATYW KOLUMNOWY GRATIS!!!!

Koniec roku 2013- Rcf wprowadził na rynek najnowszy produkt firmy HD 32a MKIV .Długo kazano nam czekać za produktem z wydajnym 2'' calowym
neodymowym driverem. Zostało to zmienione i mamy w ofercie jedną z najlepszych głośników aktywnych na rynku nagłośnieniowym. Wszystkim którzy
wymagają od głośnika selektywności oraz pokrycia dźwiękiem polecamy ten produkt i zapraszamy do zapoznania się z ofertą

WYŚMIENITY DRIVER CIŚNIENIOWY
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RCF HD 32-A MK IV to unikatowy produkt w swojej kategorii. Tytanowa membrana drivera ciśnieniowego, i jego 3" cewka zapewnia unikatową czystość wokalu oraz projekcję
dźwięku. 12" woofer gwarantuje ekstremalnie liniową odpowiedź oraz precyzję, głębokość i kontrolę niskich częstotliwości. RCF HD 32-A to perfekcyjnie sprawdzi się jako główny
front w małych systemach PA, oraz jako wysokiej mocy monitoring - dla wymagających.

WZMACNIACZ KLASY D
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Rdzeniem konstrukcji RCF HD 32-A MKIV jest nowy driver ciśnieniowy ND 840. RCF ND 840 to driver ciśnieniowy wielkiego formatu dający jedną z kluczowych zalet kolumny HD
32-A MKIV . 3" cewka umożliwia obniżenie punktu podziału pasma do 800Hz, przez co praktycznie całe pasmo wokalu jest przenoszone przez ten przetwornik. To umożliwia lepsze
pokrycie, kontrolę rozproszenia i oczywiście wyśmienitą efektywność. Podobnie jak wszystkie drivery ciśnieniowe oraz przetworniki jest on precyzyjnie wykonany bazując na
zaawansowanej technologii kształtowania i montażu oraz profesjonalnej wiedzy i dekad doświadczenia firmy zachowując ekstremalnie wysokie standardy.
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Technologia wzmacniaczy RCF w klasie D umieszcza wysoką wydajność pracy i efektywność w niewielkim lekkim opakowaniu. Wzmacniacze D-Line
zapewniają ultra szybki atak, realistyczną odpowiedź transjentów i imponujące parametry audio. Wzmacniacze posiadają sztywną aluminiową konstrukcję,
która nie tylko stabilizuje wzmacniacz podczas transportu, ale również pomaga w odprowadzeniu ciepła. Każdy wzmacniacz serii D Line posiada zasilacz
SMPS dający maksimum mocy przy minimalnej wadze. HD 32-A posiadają zintegrowany procesor DSP zarządzający podziałem pasma, korekcją, limiterem, kompresją oraz
dynamicznym podbiciem basu.

Obudowy kolumn serii D-LINE, zostały wykonane ze specjalnego materiału kompozytowego opartego na polipropylenie, i zostały tak zaprojektowane by zminimalizować drgania
nawet przy
w trasach.

maksymalnym ustawieniu głośności.Od odlania do końcowej tekstury, D-LINE oferuje maksimum niezawodności i wytrzymałości podczas intensywnej eksploatacji
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Rodzaj kolumny: aktywna dwudrożna
Moc wyjściowa RMS: 700W (200W /driver ,400W/ na głośnik niskotonowy)
Pasmo przenoszenia:45Hz-20 kHz(-3db)
Rodzaj głośnika: driver neodymowy 2" /3'' i głośnik niskotonowy 12''/2,5''
Skuteczność Max:131 dB
Podział zwrotnicy:800Hz
Zabezpieczenie: termiczne,RMS
Limiter:miękki limiter
Regulacja: volume,EQ shape, Mic/line
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Złącze wejściowe:XLR,Jack

●

Złącze wyjściowe :XLR

●

Czułość wejścia :-2dBu/+4dBu

●
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Pokrycie dźwiękiem :90x60 stopni
Wymiary:647x380x380
Waga :18,6 kg
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Obudowa:Kompozyt PP
Gwarancja:36 miesięcy

ZASTOSOWANIE:
●
●
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Nagłośnienie zespołów
Wypożyczenia
Przenośne systemy PA
Monitoring Sceniczny
Kluby
Wychodzą 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 500 zł
Zapoznaj się z naszą propozycją lepszej i tak nie znajdziesz.
naglosnienie@keystore.pl
Tel:513 400 400
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ZOBACZ FILM O PRODUKCIE:
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system-ratalny

