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Przykładowy zestaw nagłośnieniowy dla kościoła 

 

 

 

 12szt. Kolumny głośnikowe PA. Obudowa z tłoczonego aluminium, Technika 100V , 2-drożne, z 
dodatkowymi głośnikami wysokotonowymi. Wbudowana zwrotnica. Liczba głośników 8+4. 5-punktowy 
regulator mocy. Metalowa maskownica. W komplecie akcesoria montażowe. 
 

 1szt. Cyfrowy wzmacniacz nowej generacji 250WRMS , charakteryzujący się dużymi zdolnościami 
mocowymi przy niskich kosztach użytkowania oraz dłuższą żywotnością. W porównaniu z analogowymi 
wzmacniaczami 100V o efektywności na poziomie 70%, osiąga wartość powyżej 90%. Ponadto, dzięki małej 
emisji ciepła, praktycznie nie wymaga chłodzenia. Klasa D o wysokiej efektywności (redukcja kosztów 
zasilania o 90%). Funkcja oszczędzania energii: automatyczne przechodzenie w tryb standby w przypadku 
braku sygnału na wejściu (ponowne włączenie po pojawieniu się sygnału) .Cicha praca dzięki chłodzeniu 
bez wentylatora; idealne rozwiązanie dla biur, sal konferencyjnych, kościołów , Specjalne obwody 
zabezpieczające przed zwarciem, spadkiem napięcia i przegrzaniem , Rozbudowane menu sterujące, 
wyświetlacz LCD , Port RS-485 do zdalnego sterowania , Włączany filtr górnoprzepustowy 200Hz, 6dB/okt. 
Dodatkowe wejście priorytetu. Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V. 

 

 1szt. Eliminator sprzężeń DSP. Ochrona przed sprzężeniami dla systemów PA. 12 precyzyjnych filtrów o 
stromym nachyleniu zbocza dla każdego kanału stereo , Regulowane parametry filtrów (poprzez 
oprogramowanie) , 4 gotowe presety, 16 presetów użytkownika , Praca w trybie mono lub 2-kanałowym , 
Rozdzielczość AD/DA: 24 bity , Tłumik 45dB (z łagodną redukcją w trybie regulacji) , Monitorowanie sygnału 
ciągłe (auto notch) lub ręczna regulacja wymaganych filtrów (manual notch) , Wyświetlacz 2 x 20 znaków , 
Regulacja poziomu wejściowego i wyjściowego , Funkcja przepuszczania (bypass) , Diodowy wskaźnik 
szczytu , Symetryczne wejścia i wyjścia (XLR i 6.3mm) , Port USB typ A , Wejście i wyjście MIDI , Montaż w 
racku 482mm (19"), 1U. 

 
 
 
 
 
 
 

 

KARTA KATALOGOWA 
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 1szt. 10-kanałowy przedwzmacniacz. 5 kanałów wejściowych (XLR) przełączanych mikr./linia ; 4 kanały 
wejściowe przełączane mikr. (XLR)/linia (RCA) ; 2 wyjścia master (XLR) ; 1 wyjście nagrywania (master 1, 
master 2) ; Kanały wejściowe z regulacją wzmocnienia oraz selektorem wyjściowym (master 1, master 1+2, 
master 2) ; 2-punktowy korektor barwy dla każdego wyjścia master ; Przycisk gongu z funkcją priorytetu, 
możliwość zdalnego sterowania, gong 2 lub 4-tonowy oraz syrena ; 1 złącze RJ45 typu push-to-talk, z 
funkcją priorytetu ; Filtr górnoprzepustowy z możliwością wyłączenia dla wszystkich wejść mikrofonowych ; 
Funkcja priorytetu dla kanałów 2-3 ; Zasilanie phantom dla mikrofonów elektretowych, włączane dla 
każdego wejścia XLR. Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V. 

 

 2szt. Mikrofon elektretowy na gęsiej szyi, z włączanym filtrem dolnozaporowym. Zapewnia czystą 
rejestrację dźwięku. Charakterystyka kardioidalna . Szerokie pasmo przenoszenia. Włączany filtr 
dolnozaporowy 180Hz (12dB/okt.). Elektrycznie symetryzowane wyjście. Niska podatność na sprzężenia 
akustyczne . Wskaźnik diodowy na terminalu połączeniowym XLR. Całkowita długość: 600mm. 

 

 1szt. Mikrofon dynamiczny. Optymalny do zastosowań wokalowych i scenicznych. Charakterystyka 
kardioidalna. Metalowa obudowa. W komplecie uchwyt, kabel i futerał. 

 

 1kpl. Niezbędne okablowanie sygnałowe. 


