
M 112-500 NDP AK to aktywny odsłuch sceniczny o mocy modułu 500W. Konstrukcja 
została zaprojektowana w taki sposób aby poza wykorzystaniem jako odsłuch, mogła 
być wykorzystana również jako nagłośnienie na statywie lub podwieszone z wykorzy-
staniem punktów montażowych. Obudowa pokryta jest Poliureą materiałem wyjątko-
wo odpornym na uszkodzenia. Wbudowany moduł wzmacniacza umożliwia bezpo-
średni podłączenie sygnału zarówno z mikrofonu jak i z wyjścia liniowego.

M 112 500 NDP AK

ODSŁUCHY SCENICZNE
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Cechy Produktu
Aktywny odsłuch sceniczny
Wysokiej jakości wykończenie
w standardzie
Wyrównana charakterystyka
fazowa i częstotliwościowa
Wygodny system podwieszania
Estetyczny wygląd

Pasmo pracy 50 Hz-20 kHz

Moc wyjściowa 500 W

Skuteczność SPL (1W / 1m) 99 dB

Waga 16,5 kg

Korekcja Osobno Hi/Mid/Low

Sygnalizacja LED: Ready / Limiter

Wykończenie Poliurea

Opcjonalnie Speakon Out (minimum 8Ω)

Głośniki LF: 12” / 2,5”      HF: 1”/1” 

Wymiary (HxWxD) [mm] 605 x 378 x 365

Złącza Wejście: Żeński XLR, Jack 6,4mm, RCA Stereo
Link: Męski XLR

Zasilanie Shuko-IEC 230V/50Hz

Wyposażenie opcjonalne

PA RIG 002System podwieszania
Pokrowiec COVER M112NDPAK

Konstrukcja wykonana jest z wytrzymałej, wodoodpornej sklejki z brzozy bałtyckiej, 
pokrytej Poliureą. Na tylnej ścianie umieszczony jest frez �rmowy. Jako opcja M 
112-500 NDP AK może zostać zamówiony z dowolną nazwą wyfrezowaną na 
produkcie. Obudowa standardowo wyposażona jest w punkty montażowe oraz 
gniazdo na statyw o zmiennym kącie pochylenia.

Wbudowany moduł zawiera wszystkie podstawowe interfejsy umożliwiające podłą-
czenie sygnału zarówno z mikrofonu jak również z wyjścia liniowego. Dodatkowo 
wbudowano do niego podstawowy korektor pozwalający na niezależną podbicie lub 
tłumienie górnej/środkowej/dolnej części pasma akustycznego.

Zwrotnica została zaprojektowana z najwyższą dbałością o szczegóły, dzięki czemu 
udało się uzyskać wyrównaną charakterystykę fazową i częstotliwościową. Obudowa 
typu bass re�ex wykonana jest w estetycznej formie z najwyższej jakości materiałów.

Akcesoria
PA RIG 002
COVER M112NDPAK

Komponenty Systemu
POL-AUDIO TV 118

PA STAND 001

Aplikacje
Odsłuch koncertowy
System frontowy
Nagłośnienie strefowe


