
PA 212 AK oferuje wysoką moc i skuteczność przy niskich zniekształceniach odtwarza-
nego dźwięku. Wbudowany moduł zasilający wyposażony jest w moduł wzmacniacz 
Powersoft oraz wysokiej jakości moduł DSP. To połączenie gwarantuje wysokiej 
jakości dynamiczny dźwięk.
Każda droga posiada osobny kanał wzmacniacza a korekcja wykonywana jest z udzia-
łem �ltrów FIR.

PA 212 AK

SYSTEMY AKTYWNE
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Cechy Produktu
Wysoka skuteczność
Wysoka kontrola rozproszenia
w pionie
Wyrównana charakterystyka
fazowa i częstotliwościowa
Wygodny system podwieszania
Mobilność
Flansza o zmiennym kącie
pochylenia

Pasmo pracy 60 Hz-20 kHz

Moc modułu RMS 800 + 200 [W] bi-amp

Moc modułu szczytowa 1600 + 400 W

Obudowa Sklejka bałtycka

Wymiary (HxWxD) [mm] 870 x 384 x 316

Waga 26 kg

Głośniki LF: 2 x 12” / 2,5” ND      HF: 1"/1,75”

System podwieszania Punkty montażowe do uchwytów na łańcuch 

Skuteczność SPL (1 W/1 m) 102 dB

Skuteczność SPL (1 W/1 m) 102 dB

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

DSP

Filtry FIR, limitery PEAK/RMS,
0-400ms delay na wejściu, 15 x �ltry IIR na wejściuParametry

96 kHz / 40 bit �oating point, 20Hz - 20kHzArchitektura

< -92 dB @ 1kHzTHD+N

Konstrukcja została zaprojektowana, jako satelita i dostarcza dźwięk o bardzo wyso-
kiej spójności i wyrównanych proporcjach brzmienia w zakresie od 60 Hz do 20 kHz. 
Brzmienie zostało tak ukształtowane, aby doskonale oddawało muzykę graną na 
żywo. Jednocześnie wszystkie elementy zostały dobrane i zaprojektowane w taki 
sposób, aby uzyskać maksymalną mobilność. Wykorzystane głośniki wyposażone są 
w magnesy neodymowe, co pozwala na obniżenie wagi kolumny o kilka kilogramów.

Obudowa wykonana została z wytrzymałej sklejki z brzozy bałtyckiej o wysokiej 
sztywności. Przód kolumny pokryty jest stalową maskownicą oraz gąbką dźwięko-
przepuszczalną. Obudowa wykończona jest w zależności od wybranej wersji: okładzi-
na, lakier, Poliurea. Na dolnej ścianie obudowy znajduje się gniazdo na statyw kolum-
nowy o zmiennym kącie nachylenia (7 pozycji). 

Najwyższej jakości komponenty wykorzystane do konstrukcji modułu zasilającego 
pozwoliły na pełne wykorzystanie możliwości wszystkich komponentów systemu.

Aplikacje
Muzyka grana na żywo
Zespoły
DJ-e
Mobilne Zestawy
Koncerty akustyczne
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