
L 41-600 to system zaprojektowany z myślą o trudnych akustycznie, pogłosowych pomieszczeniach. 
Kompaktowa konstrukcja wyposażona została w wysokiej mocy komponenty. Kolumna głośników znacz-
nie zwiększa kontrolę rozproszenia w płaszczyźnie wertykalnej. Asymetryczna tuba poprawia rozprosze-
nie dźwięku w funkcji odległości. Szeroki zakres pracy 65 Hz - 20 kHz, pozwala, w pewnych okoliczno-
ściach, na pracę bez basu. Szczytowy poziom SPL wynosi 132 dB.

L 41-600

SYSTEMY KONFERENCYJNE
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Cechy Produktu
Asymetryczna Tuba
Wysoka kontrola rozproszenia
w pionie
Wyrównana charakterystyka
fazowa i częstotliwościowa
Wygodny system podwieszania
Kompaktowy rozmiar
Mały system liniowy
Flansza o zmiennym kącie
pochylenia

Pasmo pracy 65 Hz-20 kHz

Moc AES 800 W

Moc muzyczna 1000 W

Obudowa Sklejka bałtycka

Wymiary (HxWxD) [mm] 910 x 190 x 220

Masa 14,5kg

Głośniki LF: 4 x 6” / 1,75”      HF: 1" / 1,75” 

System podwieszania Punkty montażowe do uchwytów na łańcuch 

Skuteczność SPL (1 W/1 m) 97 dB

Impedancja znamionowa 4Ω

Wykończenie Obudowa pokryta farbą, przód osłonięty stalową
maskownicą oraz gąbką dźwiękoprzepuszczalną 

Rozproszenie H 90° ÷ 60° (asymetryczna tuba)       V 55°

Wyposażenie opcjonalne

Standardowo czarny, za dopłatą możliwość pokrycia
dowolnym kolorem z palety RALPokrycie obudowy

PA RIG 001System podwieszania

L 41-600 dedykowany jest zarówno do instalacji stałych jak również dla �rm evento-
wych. System jest łatwy w obsłudze i dostarcza wysokiej jakości selektywny dźwięk o 
optymalnym ukierunkowaniu. Pochylana �ansza pozwala na dostosowanie promie-
niowania w pionie bez względu na to czy kolumna stoi poniżej czy powyżej publicz-
ności. Dostępnych jest 7 pozycji w zakresie od -13,5° do +13,5°.

Dzięki układowi głośników oraz tubie asymetrycznej w dużym stopniu możemy 
ograniczyć niepożądane odbicia od ścian. Obudowa została wykonana z trwałej 
sklejki bałtyckiej oraz pokryta farbą strukturalną. W ściankach umieszczono punkty 
montażowe, które umożliwiają powieszenie konstrukcji na łańcuchu. 

Silna kontrola rozproszenia w pionie pozwala na dostarczenie dźwięku na duże 
odległości oraz optymalne rozłożenie natężenia w całym polu odsłuchowym. 
Konstrukcja sprawdzi się zarówno na małych jak i średnich eventach.

L 41 dostępny jest również w wersji aktywnej z wbudowanym modułem wzmacniacza 
z układem DSP.

Akcesoria
PA RIG 001
COVER L41

Komponenty Systemu
POL-AUDIO TP 118

PA STAND 001

Aplikacje
Trudne akustycznie obiekty
Teatry
Centra konferencyjne
Kina
Koncerty akustyczne


