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Kolumna aktywna ALTO
TS212W
Cena

1 499,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

TS212W

Kod producenta

TS212W

Opis produktu
Alto Professional TS 212W Nowa seria kolumn aktywnych Truesonic TS2 powstała dzięki wieloletniemu doświadczeniu i
wykształconej umiejętności projektowania, profesjonalnych głośników, które teraz oferują jeszcze lepsze osiągi i jeszcze więcej
mocy. Spełniają przy tym oczekiwania najbardziej wymagających scen i systemów audio zarówno pod względem ergonomii jak
i parametrów audio. Wszystko to w formie kolumn aktywnych o nowoczesnym, industrialnym designie. Zastosowane
wzmacniacze o stałej mocy 550 Watów (1100W w szczycie) znacznie wyprzedzają poprzednią wersję. Dzięki temu mogą być
stosowane na znacznie większych przestrzeniach akustycznych, w większych instalacjach, zapewniając jeszcze większą
klarowność i brak jakichkolwiek zniekształceń przy pełnej mocy. Nowoczesny design to nie tylko wzorowa estetyka. To również
synonim funkcjonalności, dzięki wbudowanym uchwytom oraz możliwości montażu poziomego i pionowego. Ponadto
geometria kolumn Trusesonic TS 2 gwarantuje optymalne parametry akustyczne, przy zachowaniu niższej masy, co znacznie
ułatwia transport. Model TS212W wyposażono dodatkowo w odbiornik Bluetooth, dzięki czemu możliwe jest bezprzewodowe
strumieniowanie muzyki z zewnętrznego źródła dźwięku - telefonu czy tabletu. Wysoka wydajność, niespotykane parametry
użytkowe, rozbudowany panel połączeń oraz łatwy transport - wszystko to znajdziesz w kolumnach Alto Professional Truesonic
TS2. Specyfikacja: - wbudowany odbiornik Bluetooth dla strumeniowego przekazywania dźwięku - moc: 550W (1100W w
szczycie) - końcówka klasy D - głośnik niskotonowy: driver 12" z cewką 2" - głośnik wysokotonowy: neodymowy 1" z
precyzyjnie określonym falowodem - końcówka pracująca w trybie Bi-amp z aktywnym, precyzyjnym crossoverem zintegrowany, 2-kanałowy mikser z podwójnym gniazdem XLR-1/4" Combo, wejściami mikrofonowymi i instrumentalnymi oraz
niezależną kontrolę poziomów sygnałów - wyjście XLR Link - przełącznik rozłączenia masy Ground Lift - przełącznik Contour zabezpieczenia: Clip, termiczne oraz przeciążeniowe na cewce - kompaktowa, lekka trapezowa kolumna, zapewniająca łatwy
transport oraz izolację akustyczną - zastosowanie: frontowy system PA, monitor podłogowy, możliwość montażu na statywie zaprojektowane i wystrojone w USA - masa: 12,9kg, 591x357x351 mm
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