SYSTEMY ŚREDNIO-WYSOKOTONOWE

SAT 115T CX NDP (BI-AMP)

SAT 115T CX NDP to trójdrożna konstrukcja charakteryzująca się wysoką mocą i poziomem SPL. 15” przetwornik niskotonowy wyposażony w 4” cewkę pozwoli na bezpieczną pracę nawet przy wyższych poziomach mocy. Jako przetwornik wysokotonowy
wykorzystano 2” koaksjalny przetwornik firny BMS, który zapewnia bardzo wyraziste
brzmienie przy bardzo wysokim poziomie SPL. Konstrukcja pracuje w trybie Bi-AMP,
dzięki czemu kontrola nad końcowym brzmieniem systemu jest znacznie większa.
Pasmo pracy

60 Hz-22 kHz

Moc AES

LF: 1200 W HF: 230 W

Skuteczność SPL (1W/1m)

104 dB

Głośniki

LF: 15” / 4” ND

Impedancja głośników
Obudowa
Wykończenie

LF: 4Ω HF: 12Ω
Sklejka z brzozy bałtyckiej, flansza na statyw
Obudowa pokryta Poliureą, przód osłonięty stalową
maskownicą oraz gąbką dźwiękoprzepuszczalną

Wymiary (HxWxD) [mm]

860 x 606 x 580

Waga

Cechy Produktu
Koaksjalny przetwornik HF
15” przetwornik z 4” cewką
umieszczony w tubie
Indywidualnie zaprojektowana
tuba
Neodymowe komponenty

Aplikacje
Średnie-Duży kluby/dyskoteki
Firmy nagłośnieniowe

HF: 2” CX ND

49 kg

System podwieszania
Rozproszenie

3 x Punkt montażowy
Horyzontalnie: 90° Wertykalnie: 50° (+20°/-30°)
Wyposażenie opcjonalne

Pokrowiec

COVER SAT115T

Nowa nadstawka POL-AUDIO SAT 115T CX NDP sprawdzi się doskonale zarówno w
średnich/dużych klubach i dyskotekach, jak również przy nagłośnieniu małych i
średnich koncertów. Indywidualnie zaprojektowana tuba, która współpracuje z
koaksjalnym przetwornikiem wysokotonowym, zapewnia nie tylko płaski przebieg
impedancji, ale także niskie zejście i wysoką kierunkowość. Asymetryczny układ oraz
pochylenie tuby w konstrukcji ku dołowi zapewnia lepsze dopasowanie pokrycia
dźwiękiem do obszaru odsłuchowego.
Konstrukcja zapewnia nie tylko bardzo wysoki poziom ciśnienia, ale również bardzo
wysoką zrozumiałość dźwięku, w którym z łatwością można dostrzec wszystkie
detale. W standardzie SAT 115T wyposażona jest w punkty montażowe, które umożliwiają podwieszenie konstrukcji.
W przypadku instalacji w obiektach o bardzo określonych wymaganiach dotyczących
aranżacji, obudowa może zostać pokryta lakierem o dowolnym kolorze z palety RAL.
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