
X12 VÍCEÚČELOVÁ REPROSOUSTAVA

ELEKTRO-AKUSTIKA

FYZICKÉVLASTNOSTI

Elipsoidní akustický design L-Vents porty s laminárním prouděním

Elegantní jako FOH PA nebo pódiový monitor

60°
90°

Díky kombinaci vlastností dubové a březové překližky váží reprobox pouze
20 kg a jeho elegantní vzhled umožňuje integraci v libovolné situaci.
Ergonomická držadla umožňují pevný úchop a snadnou manipulaci. Volitelný
RAL program znamená, že se box hodí pro libovolné architektonické záměry.
X12 umožňuje díky integrovaným výsuvným nožkám nastavení úhlu pro
pódiový odposlech ve dvou stupních, 35° a 55°.

X12 je víceúčelový koaxiální systém, který se perfektně hodí pro
všechny ozvučovací aplikace s kratším dosahem. Reprosoustava
využívá 3“ membránový kompresní driver umístěný koaxíálně uvnitř
12“ nízkofrekvenčního měniče v basreflexové ozvučnici. L-Vents -
bassreflexové porty s laminárním prouděním redukují turbulence a
nežádoucí hluky při vysokých hlasitostech a zvyšují účinnost v LF
pásmu.

X12 pracuje v pásmu od 59 Hz do 20 kHz. Koaxiální uspořádání a
elipsoidní akustický návrh poskytuje 90° x 60°směrovost s hladkou
tonalitou bez sekundárních laloků v rámci celého frekvenčního
rozsahu.

Interní pasívní výhybka využívá tovární filtry. L-Drive parametry
DSP řízených koncových zesilovačů zajišťují linearizaci a ochrany
měničů.



RIGGING

APLIKACEAVÝHODY

Montáž na stěnu a strop Montáž na stěnu

Montáž na stěnuMontáž na stěnu a strop

Vertikální nebo horizontální montáž, 10 úhlů

FOH multi kanálová instalace Pódiový odposlech

X-UL12
Dlouhý U-bracket pro X12

X-US1215
Krátký U-bracket pro X12

X-BAR
Rigging bar

S X-US1215

EMBi
Hnízdo na stativ

Zavěšení pomocí X-BAR

CLAMP250
Klema pro 250 kg

X-UTILT
U-bracket*

* wall mount with tilt adjustment

Montáž na stativ

X12 je možno umístit na stativ pomocí integrovaného hnízda. Další využití, jako montáž na zeď, strop nebo zavěšení je
rychlé a snadné díky kompletnímu rozsahu rigging příslušenství poskytující spoustu možností umístění a různých orientací
boxů.

Elipsovitá směrovost 90° x 60°umožňuje optimální pokrytí pro FOH, vykrývky, distribuované systémy, pódiový monitoring a
další použití. Kompaktní rozměry umožňují diskrétní integraci při zajištění dobrého výhledu. Pasívní design redukuje počet
kanálů zesilovačů.



DSPŘÍZENÉZESILOVAČE

L-CASE: transportní a provozní case pro elektroniku

Kapacita: jeden 2U zesilovač
Stackovaný nebo zavěšený

SUBWOOFERY
SB15m: kompaktní subwoofer (1x15‘‘)

Šířka pásma systému: 40 Hz - 20 kHz
Kontura posílena o 8 dB na 100 Hz
Poměr jedna SB15m ku jedné X12

SB18(i/m): compact výkonný subwoofer (1x18‘‘)

Šířka pásma systému: 32 Hz - 20 kHz
Kontura posílena o 8 dB na 100 Hz
Poměr jedna SB18 ku jedné X12

SOFTWARE
SOUNDVISION: simulační software

3D software pro elektro-akustické
a mechanické simulace

LA Network Manager: ovládací a dohledový software

Ovládání a dohled nad až
253 jednotkami v reálném
čase
Různé topologie sítě

X series: kompletní řada pro profesionální posílení zvuku

X série se skládá ze 4 koaxiálních reproboxů specifického formátu, šířky
pásma, SPL a úhlem pokrytí navržených pro aplikace s krátkým dosahem v
rental produkcích a pevných instalacích. Boxy X série nabízí studiovou kvalitu
poslechu s přirozeným a transparentním zvukem.
Koaxiální technologie umožňuje kompaktní design a konstantní tonalitu napříč
vzdáleností, poskytující tak plynulé pokrytí pro publikum mimo osu, nemá
minimální poslechovou vzdálenost a má vysokou odolnost proti zpětné vazbě.5XT X8 X12 X15 HiQ

4 x 1000 W/8 Ω nebo 4 Ω
Architektura 4 vstupy x 4 výstupy
Max 4 boxy na jeden zesilovač

LA4X: zesilovač s DSP řízením

4 x 1800 W/4 Ω nebo 2.7 Ω
Architektura 2 vstupy x 4 výstupy
Max 8 boxů na jeden zesilovač

4 x 3300 W/ 2.7 Ω
Architektura 4 vstupy x 4 výstupy
Max 12 boxů na jeden zesilovač

LA12X: zesilovač s DSP řízením

LA8: zesilovač s DSP řízením
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SPECIFIKACE

VYZAŘOVÁNÍ ROZMĚRY

1- Špičková úroveň na 1 m za free field podmínek s použitím růžového šumu s crest faktorem 4 (preset specifikovaný v závorkách).
2- Ve vertikální rovině.

Popis Pasívní 2 pásmová koaxiální reprosoustava, řízená LA4X / LA8 / LA12X

Použitelná šířka pásma (-10 dB) 59 Hz - 20 kHz ([X12] preset)

Maximální SPL1 136 dB ([X12] preset)

Nominální směrovost Vertikální: 90°

Horizontální: 60°

Úhel pro odposlech2 35° bez nožiček

55° s nožičkami

Měniče LF: 1 × 12" neodymový magnet, bass-reflex, laminární proudění

HF: 1 × 3" neodymový kompresní driver, ellipsvitý vlnovod

Nominální impedance 8 Ω

Konektory IN: SpeakON®

LINK: SpeakON®

Rigging a manipulace 2 × držadla

DIN580-kompatibilní M8 závitová vložka

4 × M10 závitová vložka

2 × 35 mm hnízdo na stativ

Hmotnost (net) 20 kg / 44.1 lb

Ozvučnice Prémiová překližka z baltického dubu a břízy

Povrchová úprava Tmavá šedo-hnědá Pantone® 426C

Bílá RAL® 9010

Zakázkový RAL® kód na objednávku

IP IP43
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Diagram vyzařování jedné X12 ve vertikální (nahoře)
a horizontální (dole) rovině s použitím jedné barvy pro dané SPL
o hodnotách -3 dB, -6 dB, -12 dB.


