
DJ 2000 to zestaw zaprojektowany z myślą o mobilnych artystach, którzy potrzebują 
systemu nagłośnieniowego łatwego w transporcie i wydajnego zarazem. Dwie nadst-
awki, z dedykowanym basem zapewnią odpowiedni poziom natężenia dźwięku dla 
wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych.  Całkowita waga zestawu to 76kg.  
Sugerowana publiczność dla zestawu DJ 2000 to 200(dyskoteka)-400(bankiet) osób.

DJ 2000

ZESTAWY MOBILNE
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Główne cechy
Neodymowe głośniki basowe
All in one - wygodny transport
Zadziwiająco głośny
Układ D’appolito 10”

Pasmo pracy 40 Hz - 20 kHz

Moc muzyczna 2200 W

Komponenty BP 215 ND + 2 x SAT 110 ND

Waga 72 kg

DJ 2000 SET

System kompaktowy i wydajny - Na czas transportu satelity mogą znajdować się w 
otworach bass re�exu kolumny basowej, dzięki czemu wszystkie kolumny zostają 
„spakowane” do rozmiarów basu. Zmniejsza to wymagania dotyczące transportu. 
Mimo małych rozmiarów zestaw dostarcza 2kW mocy RMS, które w wielu wypadkach 
w zupełności wystarczą do obsłużenia różnego rodzaju imprez okolicznościowych

Satelity wykorzystane w zestawie DJ 2000 to modele wyposażone w dwa głośniki 10" 
i 1" głośnik wysokotonowy. Jest to niewielka, dyskretna konstrukcja. Jej objętość 
została maksymalnie wykorzystana, aby ograniczyć rozmiar. 
 
Kolumna basowa oparta na dwóch głośnikach 15" o wysokiej wydajności wytwarza 
ciśnienie akustyczne na poziomie 102dB (1W/1m). Moc tego modelu to 1000W 
AES/2000W muzycznej. Głośniki skierowane są pod kątem do siebie. W otwory bass 
re�exu kolumny basowej idealnie pasują satelity, które po wsunięciu zmniejszają 
objętość zestawu na czas transportu. 

Transport to mocna strona zestawu DJ 2000. Zarówno satelity jak i bas zostały specjal-
nie zaprojektowane tak, aby umożliwić maksymalne obniżenie zajmowanej przestrze-
ni. Dwa satelity mogą zostać wsunięte w dwa otwory bas re�exu kolumny basowej, 
przez co całość systemu głośnikowego w transporcie nie przekracza rozmiarów basu. 
Całość zestawu mieści się w bagażniku małego samochodu osobowego.

Zastosowanie
DJ
Zespół muzyczny
Mobilni artyści

Wymiary WxSZxG [mm] 700 x 300 x 165 610 x 650 x 720

Waga 16 kg 44 kg

Moc AES 350 W 1000 W

Wykończenie
W standardzie obudowa pokryta kocem,

przód osłonięty stalowym grillem i gąbką.
Opcjonalnie zestaw można pokryć lakierem lub Poliureą.

Komponenty 2 x 10” (1,5”) + 1”(1,75”) 2 x 15” (3”)

Impedancja 4Ω 4Ω

SPL (1W / 1m) 102 dB102 dB

BP 215 NDSAT 210

Pasmo pracy 40 Hz - 200 Hz90 Hz - 20 kHz

Złącza 2 x Neutrik NL4MP


