
A15 FOCUS MEDIUM THROW LINE SOURCE

SPECIFIKACE
Popis 2-pásmová pasivní WST s konstantním zakřivením 10°,

Řízená LA4X / LA8 / LA12X

Šířka pásma (-10 dB) 41 Hz - 20 kHz ([A15])

Maximální SPL1 144 dB ([A15])

Nominální směrovost Ozvučnice: 10°
Panflex: 70°/110° symetricky or 90° asymetricky

Měniče LF: 1 × 15’’ neodymový kuželový driver

HF: 1 × 3’’ diaphragm neodymový kompresní driver

Akustické prvky LF: Bass-reflex, L-Vents
HF: DOSC waveguide, Panflex

Nominální impedance 8 Ω

Konektory IN: 1 × 4-point speakON

LINK: 1 × 4-point speakON

Rigging a manipulace Zapuštěný dvoubodový rigging systém

2 držadla, 8 rohových zarážek and 2 lyžiny

Zabezpečení 1 DIN580-kompatibilní M8 vložka

Hmotnost (net) 35 kg/77 lb

Ozvučnice Prémiová překližka z baltického dubu a břízy

Přední panel Ocelová mřížka s práškovým lakem
Průzvučná 3D tkanina

Komponenty riggingu Vysoce kvalitní ocel s anti-korozní úpravou

Povrchová úprava Tmavá šedo-hnědá Pantone 426 C

IP IP55

1- Peak úroveň 1 m za free field podmínek s použitím růžového šumu s crest faktorem 4 (preset uvedený v závorkách).

A15 Focus je reprosoustava se středním dosahem navržená pro
produkční aplikace. Jako součást multifuknční rodiny A15 nabízí
15“ reprobox výjimečnémožnosti použití a jednoduchost bez kompromisů
ve výkonu.

Díky přesně ohraničenému pokrytí boxu s 10° úhlem vyzařování A15
Focus poskytuje výstup 144 dB a dohraje až na 45 m. Panflex dovoluje
uživatelům upravit směrovost podle geometrie publika a zajišťuje
výjimečnou stabilitu frekvenční odezvy.

Kombinace A15 Focus a A15 Wide mohou být zavěšeny a stackovány s
možností vytvářet vertikální i horizontální line source zdroje. A15 Focus
je také možné použít individuálně, jako point source zdroj pro front fill
nebo delay aplikace s nastavitelnou směrovostí. Kdekoliv je vyžadována
úzká směrovost.

A15 Focus poskytuje nízkofrekvenční konturu velkého koncertního
systému a subwoofer KS21 dále dokáže konturu posílit. Rozšíření pásma
je možné až na 29 Hz.

A15 Focus je vysoce škálovatelné řešení, přinášející výkon na koncertní
úrovni pro malé i velké eventy, případně dokáže doplnit větší L-Acoustics
řešení na největších světových show.
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A15 WIDE MEDIUM THROW LINE SOURCE

42 Hz - 20 kHz ([A15])

141 dB ([A15])

Ozvučnice: 30°
Panflex: 70°/110° symetricky nebo 90° asymetricky

LF: Bass-reflex, L-Vents
HF: DOSC waveguide, Panflex

8 Ω

IN: 1 × 4-point speakON

LINK: 1 × 4-point speakON

1 DIN580-kompatibilní M8 vložka

33 kg/73 lb

IP IP55
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A15 Focus je reprosoustava se středním dosahem navržená pro produkční
aplikace. Jako součást multifuknční rodiny A15 nabízí 15“ reprobox
výjimečné možnosti použití a jednoduchost bez kompromisů ve výkonu.

30° ozvučnice boxu A15 Wide umožňuje vytvořit kompaktní array
poskytující široké pokrytí bez překážení. Panflex umožňuje uživatelsky
adaptovat směrovost pro potřeby geometrie publika a zajišťuje výjimečnou
stabilitu frekvenční odezvy.

Kombinace A15 Focus a A15 Wide mohou být zavěšeny a stackovány s
možností vytvářet vertikální i horizontální line source zdroje. A15 Wide
postavené radiálně nabízí široké horizontální pokrytí, specificky potřebné
pro infill a side-fill aplikace na velkých pódiích. A15 Wide můžete také
použít individuálně, jako point source pro delay a aplikace „na klacku“ s
volitelnou směrovostí.

A15 Wide poskytuje nízkofrekvenční konturu velkého koncertního systému
a subwoofer KS21 dále dokáže konturu posílit. Rozšíření pásma je možné
až na 29 Hz.

A15 Wide je vysoce škálovatelné řešení, přinášející výkon na koncertní
úrovni pro malé i velké eventy, případně dokáže doplnit větší L-Acoustics
řešení na největších světových show.
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1- Peak level at 1 m under free field conditions using pink noise with crest factor 4 (preset specified in brackets).
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SPECIFIKACE
Popis

Šířka pásma (-10 dB)

Maximální SPL1

Nominální směrovost

Měniče

Akustické prvky

Nominální impedance

Konektory

Rigging a manipulace

Zabezpečení

Hmotnost (net)

Ozvučnice

Přední panel

Komponenty riggingu

Povrchová úprava

2-pásmová pasivní WST s konstantním zakřivením 30°,
Řízená LA4X / LA8 / LA12X

LF: 1 × 15’’ neodymový kuželový driver

HF: 1 × 3’’ diaphragm neodymový kompresní driver

Zapuštěný dvoubodový rigging systém

2 držadla, 8 rohových zarážek and 2 lyžiny

Prémiová překližka z baltického dubu a břízy

Ocelová mřížka s práškovým lakem
Průzvučná 3D tkanina

Vysoce kvalitní ocel s anti-korozní úpravou

Tmavá šedo-hnědá Pantone 426 C


