SYSTEMY NISKOTONOWE

TP 118-1000 ND

To jedna z najbardziej popularnych konstrukcji niskotonowych dostępnych na polskim rynku pro
audio. Sercem konstrukcji jest wysokiej klasy głośnik estradowy o 18” membranie. 4” cewka nawijana jest dwustronnie, dzięki czemu odprowadzenie ciepła oraz odproność na uszkodzenie termiczne zostały znacznie usprawnione. Solidnie wykończona obudowa sprawia, że jest to idealne
rozwiązanie dla firm oczekujących wytrzymałych rozwiązań mogących pracować w każdych
warunkach.
Pasmo pracy

Cechy Produktu
Wysoka skuteczność
Wszechstronność zastosowań
Przeznaczona do ciężkiej pracy
Opcjonalnie: gniazdo na łącznik
kolumnowy

Aplikacje
Muzyka grana na żywo
Zespoły
DJ-e
Duże imprezy plenerowe
Firmy Eventowe

35 Hz-140Hz

Moc AES

1200 W

Moc muzyczna

2400 W

Skuteczność SPL (1 W/1 m)

103 dB

Głośniki

18” / 4”

Impedancja znamionowa

8Ω

Obudowa
Wykończenie

Sklejka bałtycka
Obudowa pokryta okładziną, przód osłonięty stalową
maskownicą oraz gąbką dźwiękoprzepuszczalną

Wymiary (HxWxD) [mm]

820 x 540 x 670 (z narożnikami)

Waga

50 kg
Wyposażenie opcjonalne

Gniazdo na łącznik

Możliwość montażu gniazda do łącznika
kolumnowego do ustawienia nadstawki

Pokrycie obudowy

Na życzenie obudowa może zostać
pokryta lakierem Warnex lub Poliureą

Pokrowiec

COVER TP118

Aby wytrzymać duże przeciążenia membrana została wzmocniona włóknem szklanym oraz wprowadzono podwójne dolne zawieszenie. Aby zminimalizować wpływ
nieliniowości siły motorycznej w szczelinie – głośnik został wyposażony w podwójny
pierścień demodulacyjny. Usprawnione chłodzenie pozwala na pracę w ciężkich
warunkach przy wysokich mocach. Dzięki zastosowanej technologii udało się znacznie obniżyć kompresję mocy w głośniku.
Konstrukcja TP-118 łączy w sobie cechy promieniowania bezpośredniego z krótką
tubą. Dostarcza jednocześnie wysoką skuteczność oraz wysokie wartości maksymalne dopuszczalnej mocy, model zachowuje kompaktowe wymiary oraz optymalną
wagą w swojej klasie. W trakcie swojej obecności na rynku TP 118 obsłużyło niezliczoną ilość eventów estradowych od kameralnych bankietów po bardzo duże imprezy
masowe takie jak Mayday.

POL - AUDIO

Zaprojektowane w celu dostarczenia firmom nagłośnieniowym wysokiej jakości
narzędzia pracy, dzięki któremu uda im się z powodzeniem przetrwać wiele ciężkich
imprez.
TP 118 może zostać zamówiona w wariancie z flanszą na łącznik kolumnowy do
ustawienia nadstawki z flanszą nad basem.

Akcesoria
COVER TP118
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Komponenty Systemu
POL-AUDIO SAT 212
POL-AUDIO SAT 215

