MP 18 AM
Profesjonalny subwoofer aktywny
CECHY URZĄDZENIA

Profesjonalny subwoofer z wbudowanym wzmacniaczem

Trwała obudowa ze sklejki MDF o zwiększonej gęstości

Wyjścia sygnału: pełnozakresowe i z filtrem górnoprzepustowym

Regulacja poziomu wyjściowego

Układy zabezpieczające przed przesterowaniem i przegrzaniem

Przełącznik polaryzacji

Diody sygnalizujące zasilanie, sygnał wejściowy i działanie
układów zabezpieczeń

Solidne uchwyty do przenoszenia

Gniazda o średnicy 35 mm do mocowania na statywie
DANE TECHNICZNE

Przetwornik: 18-calowy niskotonowy

Impedancja: 8 Ohm

Efektywność: 98 dB / 1 W / 1 m

Zakres przenoszonych częstotliwości: 20 - 300 Hz

Moc wyjściowa: 600 W RMS; 1.000 W szczytowa

Maksymalny poziom natężenia dźwięku: 128 dB

Złącza wejściowe: 2 x XLR3

Złącza wyjściowe: 2 x XLR3

Kolor obudowy: czarny

Zasilanie: prąd przemienny; 230 V, 50 Hz

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 630 x 700 x 650 mm

Waga: 54 kg

MP 18 AM to profesjonalny aktywny subwoofer dużej mocy w wytrzymałej i sztywnej obudowie ze sklejki MDF o zwiększonej
gęstości. Wysokiej jakości 18-calowy przetwornik niskotonowy oraz wbudowany wzmacniacz o mocy 600 W RMS zapewniają
potężne i naturalne brzmienie w zakresie niskich częstotliwości.
MP 18 AM wyposażono w układy zabezpieczające przed przesterowaniem (ogranicznik) i przegrzaniem, których działanie
sygnalizują diody na tylnym panelu urządzenia. Potencjometr regulujący poziom wyjściowy subwoofera pozwala na łatwe
dostosowanie nasycenia basów do potrzeb użytkownika i możliwości głośników odtwarzających w systemie średnie i wysokie
częstotliwości. Przełącznik polaryzacji pozwala na optymalne współdziałanie subwoofera z pozostałymi głośnikami
w zależności od ich umiejscowienia względem siebie.
Odporną na intensywne użytkowanie konstrukcję uzupełniono o solidne uchwyty do przenoszenia oraz 35-mm gniazda
do montażu na statywach. Dzięki temu MP 18 AM może znaleźć zastosowanie w różnorodnych instalacjach, zarówno
w salach wykładowych i konferencyjnych, na estradach czy też w aplikacjach przenośnych.
Oprócz subwofera MP 18 AM, w skład serii MP wchodzi szeroka gama pasywnych i aktywnych zespołów głośnikowych
w konfiguracji dwudrożnej oraz subwoofer pasywny.
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