
Kompaktowe i dyskretne odsłuchy sceniczne są bardzo pożądaną konstrukcją w insta-
lacjach, gdzie estetyka i niski pro�l jest priorytetem. W przypadku eventów z oprawą 
telewizyjną jest to wręcz konieczność. Monitor wyposażony jest w trzy neodymowe 
przetworniki : 2x 8” LF-MF i 1x 1”wylot - cewka 1,75”.

M 208-600 ND PU

ODSŁUCHY SCENICZNE

W W W.POL AUDIO.PL

Cechy Produktu
Profesjonalny odsłuch sceniczny
Wysokiej jakości wykończenie
w standardzie
Wyrównana charakterystyka
fazowa i częstotliwościowa
Bardzo mały rozmiar
Estetyczny wygląd
Asymetryczna tuba

Pasmo pracy (-6dB6 60 Hz-20 kHz

Moc AES 600 W

Moc muzyczna 900W

Obudowa Sklejka bałtycka

Wymiary (HxWxD) [mm] 226 x 560 x 450

Waga 13,3 kg

Głośniki LF: 2 x 8” / 2”      HF: 1”/1,75” 

System podwieszania -

Skuteczność SPL (1 W/1 m) 98 dB* / 104 dB**

Impedancja znamionowa 8Ω

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

Rozproszenie Tuba asymetryczna: H (60° - 90°) / V 45° (+20° - 25°)

Wyposażenie opcjonalne

2 x M208PUSkrzynia transportowa

Konstrukcja zapewnia wysoką jakość dźwięku, SPL na poziomie 98 dB 1 W/1 m , 
pasmo przenoszenia 60-20000 Hz ( -6 dB ) , moc 600 W AES , impedancja 8 ohm - przy 
zminimalizowaniu wysokości obudowy do zaledwie 226 mm!

Asymetryczna tuba została zaprojektowana w taki sposób, aby po zamontowaniu na

odpowiednio pochylonej ścianie przedniej zapewnić w miarę stały poziom SPL w 
paśmie 500 - 20000 Hz na odległości od monitora od 1 do 3 metrów ( przyjmując 
wysokości odsłuchu około 1,5 m ). Selektywny odsłuch tego monitora przekracza 
oczywiście 3 metry ale zgodnie z prawami �zyki z malejącym SPL . Kąt promieniowa-
nia w horyzoncie dla pola bliskiego to 90 stopni, natomiast dla pola dalekiego 60 
stopni.

W sprzedaży dostępne są dwie wersje monitora. Pierwsza z nich to standardowe 
wykończenie, czyli sklejka pokryta poliureą - M 208-600 ND PU . W tej wersji drewnia-
ne obudowy zawierają w sobie nie tylko wypro�lowane uchwyty, ale również trasy 
kablowe, pozwalające na ukrycie przewodów głośnikowych na spodzie konstrukcji. 
Dodatkowym atutem jest możliwość dokręcenia wyższych nóżek, dzięki czemu 
możemy pochylić monitor w stronę sceny i tym samy zwiększyć jego zasięg. Druga 
wersja to obudowa wykonana z pleksi - M208-600 ND PLX.

Aplikacje
Imprezy telewizyjne
Studia telewizyjne
Imprezy korporacyjne

* - pomiar skuteczności wykonany w 4π.
** - pomiar skuteczności wykonany w 2π.


