
POL-AUDIO PA 215-1000 CX ND to pełnopasmowa konstrukcja oparta o dwa przetworniki 15” odpo-
wiadające za odtwarzanie dolnego pasma oraz 2” przetwornik koaksjalny, który odpowiada za średnie 
i górne pasmo częstotliwości. PA 215-1000 CX ND nadaje się do obsługi średnich i dużych imprez 
zarówno w obiektach zamkniętych jak i na otwartej przestrzeni. Tam gdzie nie ma dużego zapotrzebo-
wania na niskie częstotliwości, PA 215-1000 CX ND może pełnić rolę nagłośnienia pełnopasmowego. 
W przypadku większych imprez zalecamy zastosowanie dodatkowej sekcji niskotonowej.

PA 215-1000 CX ND

SYSTEMY PEŁNOPASMOWE
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Cechy Produktu
Wysoka skuteczność
Wyrównana charakterystyka
fazowa i częstotliwościowa
Wygodny system podwieszania
Mobilność

Pasmo pracy 45 Hz - 21 kHz

Moc AES 1000 W

Moc szczytowa 3000 W

Obudowa Sklejka bałtycka

Wymiary (HxWxD) [mm] 1100 x 470 x 430

Waga 40 kg

Głośniki LF: 2 x 15” / 3” ND      HF: 2" CX ND

Skuteczność SPL (1 W/1 m) 101 dB

Impedancja znamionowa 4Ω

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

Rozproszenie H 90°  V 60°

Wyposażenie opcjonalne

Standardowo koc, za dopłatą możliwość pokrycia
lakierem lub poliureąPokrycie obudowy

Zastosowanie przetworników o neodymowych magnesach pozwoliło na obniżenie 
wagi konstrukcji do 39 kilogramów. PA 215-1000 CX ND posiada gniazdo na statyw 
kolumnowy, pozwalające na stabilne umieszczenie kolumny na wysokości. Na życze-
nia konstrukcja można zostać wyposażona w punkty do podwieszania. 

Kolumna dostępna jest w kilku wariantach wykończenia, zależnych od zamówienia. W 
standardzie obudowa pokryta jest kocem w kolorze czarnym, na zamówienie może 
zostać pokryta lakierem lub Poliureą, powłoką wyjątkowo odporną na zarysowania.
Wysoka moc i skuteczność sprawiają, że PA 215-1000 CX ND to konstrukcja, która 
doskonale sprawdzi się w �rmie nagłośnieniowej. Może pełnić zarówno rolę systemu 
frontowego jak również side �lla w przypadku bardzo dużych imprez. 

Opcjonalnym wyposażeniem konstrukcji jest pokrowiec, który może znacznie wydłu-
żyć żywotność konstrukcji.

Akcesoria
COVER PA215

Komponenty Systemu
POL-AUDIO TP 118
POL-AUDIO TV 118PA STAND 001

Aplikacje
Duże imprezy
Firmy nagłośnieniowe
Sale koncertowe


