
SWINGSET-W
Kompletny zestaw nagłośnieniowy

DANE TECHNICZNE

Wzmacniacz mocy Champ-One
• Układy wzmacniające wysokonapięciowe klasy G-H
• Chłodzenie konwekcyjne; Rozbudowane układy zabezpieczeń
• Moc wyjściowa (4 Ohm): 2 x 450 W RMS; 2 x 600 W szczytowa
• Możliwość pracy w trybie zmostkowanym monofonicznym
• Zakres przenoszonych częstotliwości: 10 Hz – 50 kHz
• Stosunek sygnał / szum: > 100 dB, A-ważony
• Wejścia: niezbalansowane RCA; zbalansowane XLR
• Wymiary: 88x483x380 mm; waga: 13,0 kg

Zestawy głośnikowe MASK8-W
• 8” głośnik niskotonowy typu HD
• 1” głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką i falowodem
• Impedancja: 16 Ohm 
• Efektywność: 93dB/1 W/1 m
• Maksymalny poziom natężenia dźwięku: 124 dB
• Moc: 200 W RMS / 600 W szczytowa
• Zakres przenoszonych częstotliwości: 60 – 20.000 Hz
• Wymiary: 411x250x250 mm; waga: 8,1kg

APart Audio SWINGSET to świetny zestaw do miejsc, gdzie muzyka ma kluczowe znaczenie, a jej odtwarzanie – 
zależnie od okazji – powinno być ciche, głośne lub bardzo głośne. Zestaw został przygotowany pod kątem warunków, 
w których  potrzebne  jest  potężne  brzmienie,  ale  brakuje  miejsca  na  duże  subwoofery.  SWINGSET to  idealne 
rozwiązanie dla barów, klubów sportowych, parkietów tanecznych, salonów gier czy butików organizujących konkursy 
i pokazy mody. 
Cztery mocne, dwudrożne głośniki  MASK8 dbają o znakomitą jakość i dynamikę dźwięku, a chłodzony konwekcyjnie 
wzmacniacz  Champ-One gwarantuje bardzo dobre brzmienie i niezawodność, pozwalającą na użytkowanie zestawu 
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – nawet w najbardziej wymagającym otoczeniu.  Champ-One to serce 
całego systemu. Ten audiofilski wzmacniacz, dzięki brakowi wentylatorów i konwekcyjnemu chłodzeniu nie generuje 
żadnych  szumów  i  szmerów,  nie  ulega  też  zabrudzeniu  kurzem  i  tłuszczem,  dzięki  czemu  nie  trzeba  stosować 
regularnych procedur czyszczenia. Bardzo dobra jakość dźwięku idzie w parze z bardzo wysoką mocą i zdolnością 
do wiernego odtwarzania skoków dynamiki. Programowalny układ APC zabezpiecza głośniki przed uszkodzeniem, nie 
powodując przy tym utraty potęgi i dynamiki brzmienia.

Zestaw SWINGSET-W: 4 głośniki MASK8-W, wzmacniacz Champ-One.

Dostępny jest także zestaw SWINGSET-BL z głośnikami  w czarnych obudowach.
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