ODSŁUCHY SCENICZNE

MP 115 CX ND

MP 115 CX ND to dwudrożny pasywny odsłuch sceniczny z 15” przetwornikiem niskotonowym oraz współosiowo umieszczonym 1” przetwornikiem wysokotonowym.
Wylot wysokotonowy umieszczony jest w tubie o rozproszeniu 80° (wertykalnie) na
60° (horyzontalnie). Takie ułożenie przetworników sprawie, że odsłuch w obszarze
bezpośredniego promieniowania pracuje jak prawie idealne źródło punktowe, co
przekłada się na jednolite brzmienie w całym polu odsłuchowym.
Pasmo pracy

Cechy Produktu
Profesjonalny odsłuch sceniczny
Wysokiej jakości wykończenie
w standardzie
Wyrównana charakterystyka
fazowa i częstotliwościowa
Wygodny system podwieszania
Estetyczny wygląd
Koaksjalny głośnik

Aplikacje
Duże imprezy
Wymagający Artyści
Koncerty Live

50 Hz-20 kHz

Moc AES

500 W

Moc muzyczna

1000 W

Skuteczność SPL (1 W/1 m)

98 dB

Głośniki

LF: 15” / 3”

Impedancja znamionowa

8Ω

Obudowa
Wykończenie

HF: 1,75”

Sklejka bałtycka
Obudowa pokryta farbą, przód osłonięty stalową
maskownicą oraz gąbką dźwiękoprzepuszczalną

Wymiary (HxWxD) [mm]

365 x 590 x 535

Waga

19 kg

System podwieszania

Punkty montażowe do uchwytów na łańcuch

Rozproszenie

H 60°

V 80°

Wyposażenie opcjonalne
System podwieszania
Pokrycie obudowy

PA RIG 002
Standardowo czarny, za dopłatą możliwość pokrycia
dowolnym kolorem z palety RAL

Konstrukcja wykonana jest z wytrzymałej, wodoodpornej sklejki z brzozy bałtyckiej,
pokrytej Poliureą. Na tylnej ścianie umieszczony jest frez firmowy. Jako opcja MP 115
CX ND może zostać zamówiony z dowolną nazwą wyfrezowaną na produkcie. Obudowa standardowo wyposażona jest w punkty montażowe oraz flanszę na statyw o
zmiennym kącie pochylenia.
Zwrotnica została zaprojektowana z najwyższą dbałością o szczegóły, dzięki czemu
udało się uzyskać maksymalnie wyrównaną charakterystykę fazową i częstotliwościową. Obudowa typu bass reflex wykonana jest w estetycznej formie z najwyższej
jakości materiałów.
MP 115 CX ND to profesjonalny odsłuch sceniczny, który zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających artystów. Dostarcza nie tylko wysokiej jakości dźwięk ale także
pełną uniwersalność aplikacji.

Akcesoria
PA RIG 001
COVER MP115
PA STAND 001
W W W.P OL AUD IO.P L

Komponenty Systemu
POL-AUDIO TP 118

