B15X

Opis produktu:

B15X
Marka:Behringer
Typ produktu: Scena i studio
Opis:
EUROLIVE B15X to aktywna, dwudrożna kolumna 1000 W z
cyfrowym mikserem, z opcjonalną łącznością bezprzewodową,
zdalnym sterowaniem poprzez aplikacje dla iOS/Android oraz z
odtwarzaniem poprzez Bluetooth Audio Streaming.
• 2-drożna kolumna PA, o wysokiej mocy 1000W, do zastosowań na żywo i
do odtwarzania gotowego materiału audio
• Zdalne sterowanie 3 kanałowym mikserem z przywołaniem poziomów
gain
• "Wireless Ready" Gotowa do współpracy z opcjonalnie dostępnymi
urządzeniami bezprzewodowymi firmy Behringer (nie są częścią zestawu)
• Kompleksowe zdalne sterowanie poprzez darmowe aplikacje dla
iOS/Android
• Wysokiej jakości streaming audio poprzez Bluetooth
• Gotowe ustawienia preset DSP według zastosowania lub ustawienia
głośnika
• Cyfrowy procesor sygnałowy firmy KLARK TEKNIK dla całkowitej kontroli
systemu
• Rewolucyjny wzmacniacz Class-D: niesamowita moc, niepowtarzalne
walory brzmieniowe w połączeniu z niską wagą
• Niesamowicie wydajny 15" głośnik o długim skoku dla odzwierciedlenia
głębokiego basu i mocy akustycznej
• Najnowocześniejszy 1,35" driver dla jak najlepszej reprodukcji wysokich
tonów
• Łatwa nawigacja dzięki pojedynczemu pokrętłu obsługi oraz
wyświetlaczowi LCD
• Bardzo szeroki zakres dyspersji oraz wykładniczo zaprojektowany
stożkowy wylot horna
• Uniwersalny trapezoidalny kształt obudowy pozwala na różne ustawienia:
na statywie dzięki gniazdu montażowemu 35mm na statyw albo na boku
w celu wykorzystania jako monitor podłogowy
• Ergonomiczny kształt rękojeści do łatwego przenoszenia i instalacji
• Wysokiej jakości podzespoły i wytrzymała konstrukcja zapewniające
długotrwałe użytkowanie
• Opracowany i zaprojektowany przez BEHRINGER Germany
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie
zawierają uchybień lub błędów. Nie mogą być one jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Informujemy też, że
zestawienia towarów i cen podane na naszych stronach nie są ofertą w świetle przepisów kodeksu cywilnego.
SoundTrade zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
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