Ηχεία

Ηχεία
Line array, Kiva - Kilo:

Σύστημα ηχείων line array, Kiva - Kilo, του οίκου L-Acoustics.
Αποτελείται από δυο ηχεία KILO, έξι ηχεία KIVA και δυο ηχεία SB 118.
KILO:
Ηχείο χαμηλών συχνοτήτων, από 50 Hz.
Περιέχει ένα μεγάφωνο νεοδυμίου 12'' σε δίχωρο bassreflex περίβλημα.
Το περίβλημά του δημιουργεί ένα παγκατευθυντικό μοτίβο κάλυψης.
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με 1,5
συχνοτήτων
ίντσες διάφραγμα.
περιέχειΤο
δύοεύρος
μεγάφωνα
ζώνης 6,5''
συχνοτήτων
και ένα
είναι από 80 Hz έως 20SB
kHz.Έχει
118: οριζόντια κάλυψη
Ηχείο
100
χαμηλών
° χωρίςσυχνοτήτων
δευτερογενείς
απόλοβούς
35 έωςσε
100
όλο
Hz.
το εύρ
Περιέχει ένα μεγάφωνοΤο
18''.
σύστημα οδηγείται με
Ενισχυτές
δυο ενισχυτές
τεσσάρων
LA4 και
καναλιών
έναν LA8.
με ενσωματωμένους π
Σύστημα ανάρτησης δέχεται έως 4 KILO και 12 KIVA, με γωνίες
από 0° έως 15°
Line array, K-array:
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Αποτελείται από δυο ηχεία KS 4 και ένα ΚΗ 4
KS 4:
Ένα αυτόνομο υψηλής απόδοσης
μόλις πάνω
subwoofer,
από 37kg. Χρησιμοποιεί οκτώ 10-ιντσών
μεγάφωνα με 2 ίντσες πηνίο
Έχει 120°
φωνής.
οριζόντια καιΤροφοδοτείται
κάθετη κάλυψη.από οκτώ ενσωματωμένα
κανάλια ενισχυτή ισχύος.
KH 4:
Ένα υψηλής απόδοσης αυτοτροφοδοτούμενο,
2 δρόμων σύστημα ηχείων.
Χρησιμοποιεί δώδεκα 8-ιντσών μεγάφωνα με 2,5 "
πηνίο φωνής για τις χαμηλές συχνότητες, τα οποία
τροφοδοτούνται από έξι κανάλια ενισχυτή ισχύος.
Για τις υψηλές συχνότητες χρησιμοποιεί πέντε 1,75"
οδηγούς με ανεξάρτητους ενισχυτές ισχύος,
που εξασφαλίζει πολύ υψηλή πίεση ήχου, με μεγάλη
συνοχή σε 120 ° οριζόντια και κατακόρυφη κάλυψη.
Το KS4 όταν ενσωματωθεί με το KH4 δημιουργεί
ένα υψηλής απόδοσης σύστημα ηχείων και μεγάλης
κλίμακας λύση για την κάλυψη
Αποκλειστικό
μεγάλων
λογισμικό
ανοιχτών
απομακρυσμένου
χώρων.
ελέγχου
επιτρέπει τον έλεγχο από έναν υπολογιστή.
Μια εσωτερική μονάδα DSP προσφέρει προεπιλογές ελέγχου.

Ηχητικό σύστημα, Musica Pro:
SB-69:

Αποτελείται από το SB-69 και το PL-801 Fr.
Ηχείο χαμηλών συχνοτήτων, από 40 έως 120 Hz.
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Περιέχει δύο μεγάφωνα 18 ιντσών, ισχύος 1.400 watt.
PL-801 Fr:
Ηχείο μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων,
με απόκριση συχνότητας από 60Hz έως 20 KHz.
Περιέχει δύο μεγάφωνα, 12 ιντσών για τις μεσαίες
περιοχές και ένα driver 2 ιντσών για τις υψηλές,
η ισχύς του είναι 1200 watt.
Είναι
ένα
ενεργό σύστημα τριών δρόμων,
το οποίο οδηγείτε από έναν προσέσορα
BSS, FDS 380 και ένα σύστημα τριών ενισχυτών
RAM (BUX3,7-Low,BUX2,0-Mid, Bux1,0-Hi).
Ηχεία L-Acoustics:

LA-112p:
Αυτοτροφοδοτούμενο ηχείο Coaxia.
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Έχει DSP κοντρόλ για 4 διαφορετικές προ-ρυθμίσεις:
Η [FOH ] προκαθορισμένη για FOH εφαρμογές.
Η [Fill] προκαθορισμένη για συμπληρωματικές εφαρμογές.
Η [MONITOR] προκαθορισμένη για εφαρμογές οδηγού
Η [XOVER] προκαθορισμένη για χρήση με subwoofer.
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LA-108p:
Αυτοτροφοδοτούμενο ηχείο C
Αποτελείται από ένα διάφραγμα
Η κατευθυντικότητα
1,5'' για τιςτου
υψηλές
είναι συχνότητες
100 ° axi-συμμετρική
και ενα μεγάφωνο
με μια ομαλή
8'' για
τονική
τις χαμηλ
από
Έχει DSP κοντρόλ για 4 διαφορετικές προ-ρυθμίσεις:
Η [FOH ] προκαθορισμένη FOH εφαρμογές.
Η [Fill] προκαθορισμένη για συμπληρωματικές εφαρμογές.
Η [MONITOR] προκαθορισμένη για εφαρμογές οδηγού.
Η [XOVER] προκαθορισμένη για χρήση με subwoofer.

LA-Sub 115p: Αυτοτροφοδοτούμενο Compact Subwo
Μικρό και διακριτικό. Μεγάλη επιτρεπόμενη ισχύς.
Υψηλή απόδοση για αυξημένη αξιοπιστία.
Χαμηλή παραμόρφωση. Subwoofer για το 108P και 112P.
Αποτελείται απο ενα μεγάφωνο 15''LF. και διατηρεί την εγγενή
μουσικότητα και τα χαρακτηριστικά ανάλυσης σε πολύ υψηλά επίπεδα λειτουργίας.

Ηχεία Musica Pro:
SR-21 fr:
Ολοκληρωμένο
ή τριπόδου, με απόκριση συχνότητας από 40 Hz έως 20 KHz.
Περιέχει ένα μεγάφωνο, 12 ιντσών για τις χαμηλές και μεσαίες
περιοχές και ένα driver 1 ίντσας για τις υψηλές,
η ισχύς του είναι 400 watt.

ηχείο για χρήση Monitor
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ES-112 fr:
Ολοκληρωμένο ηχείο για χρήση Monitor
ή τριπόδου, με απόκριση συχνότητας από 45 Hz έως 20 KHz.
Περιέχει ένα μεγάφωνο, 12 ιντσών για τις χαμηλές και μεσαίες
περιοχές και ένα driver 1 ίντσας για τις υψηλές,
η ισχύς του είναι 350 watt.
ES-110 fr:
Ολοκληρωμένο ηχείο για χρήση Monitor
ή τριπόδου, με απόκριση συχνότητας από 50 Hz έως 20 KHz.
Περιέχει ένα μεγάφωνο, 10 ιντσών για τις χαμηλές και μεσαίες
περιοχές και ένα driver 1 ίντσας για τις υψηλές.
Ιδανικό monitor για ακουστικά όργανα.
Η ισχύς του είναι 300 watt.
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