SUBWOOFERY

Odpowiednie
dla wszystkich głosników
´

RCF wprowadza now¹ liniê subwooferów, która jest odpowiednia dla wszystkich g³oników linii
produktów Professional, oferuj¹c maksimum elastycznoci i doposowuj¹c system PA do twoich
potrzeb.
Dziêki mocnej konstrukcji Brzozy Ba³tyckiej, wysokiej jakoci mechanice, wymienitej konstrukcji
akustycznej i najlepszym przetwornikom niskotonowym RCF Precision, nowa seria SUB
reprezentuje perfekcyjne uzupe³nienie ka¿dego przenonego systemu nag³onienia.
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NIECH WYCHODZI BAS
Subwoofery s¹ dedykowane do reprodukcji niskich czêstotliwoci dwiêku, i s¹
dzisiaj mniej lub bardziej powszechne w systemach nag³onienia klubów, sal
koncertowych i wszystkich aplikacji gdzie potrzeba g³êbokiego uderzenia
Odk¹d zosta³ wprowadzony na rynek pierwszy subwoofer w latach 1960,
reprodukcja dwiêku siê rozwinê³a i bardziej skoncentrowa³a na obszarze basu,
ustanawiaj¹c w nim nowy wymiar.

PODKREC
˛ ´ GŁOSNOSC
´
´ ´
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SUBWOOFERY

SUB 702-AS
SUBWOOFER AKTYWNY
700 W, 12

SUB 702-AS jest idealnym uzupe³nieniem ka¿dego przenonego
systemu nag³onieniowego. Wyposa¿ony zosta³w pojedyñczy, 12
woofer z 3 cewk¹ oraz cyfrowy wzmacniacz Digipro o mocy
700W.
Kompaktowa a przy tym mocna obudowa razem z zaawansowan¹
konstrukcj¹ akustyczn¹ oraz przetwornikiem niskotonowym RCF
Precision powoduj¹, ¿e SUB 702-AS jest bardzo precyzyjnym
subwooferem dostarczaj¹cym mocny bas w ka¿dym zastosowaniu.

SUB 705-AS
SUBWOOFER AKTYWNY
700 W, 15

SUB 718-AS
SUBWOOFER AKTYWNY
700 W, 18

SUB 705-AS jest kompaktowym i mocnym subwooferem. Zosta³
wyposa¿ony w pojedynczy, 15 woofer z 3 cewk¹ oraz cyfrowy
wzmacniacz Digipro o mocy 700 W.

SUB 718-AS jest kompaktowym i mocnym subwooferem. Zosta³
wyposa¿ony w pojedynczy, 18 woofer z 4 cewk¹ oraz cyfrowy
wzmacniacz Digipro o mocy 700 W.

SUB 705-AS cechuje siê mocn¹ konstrukcj¹ ze sklejki brzozowej,
wysokiej jakoci elementami mechanicznymi oraz nowoczesn¹
konstrukcj¹ akustyczn¹ dostarczaj¹c mocny i dynamiczny bas w
ka¿dych warunkach.

SUB 718-AS jest idealnym narzêdziem by zwiêkszyæ poszerzyæ
najni¿sze pasmo przenonego systemu nag³onieniowego
zarówno pod wzglêdem mocy jak i granicznej czêstotliwoci.

SUBWOOFERY

ART 902-AS
SUBWOOFER AKTYWNY
1000 W, 12
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ART 905-AS
SUBWOOFER AKTYWNY
1000 W, 15

Potrzebujesz potê¿nego systemu basowego, który bez
problemu zmiecisz w swoim wanie?

Szukasz g³êbokiego i punktowego pasu w niewielkim
opakowaniu?

Aktywny subwoofer ART 902-AS jest tym czego szukasz.
Dziêki nowo zaprojektowanemu 12 wooferowi dostarcza
niesamowite pchniêcie basowe w ka¿dej sytuacji podczas gdy
system jest nadal kompaktowy i przenony.
Jego obudowa wykonana jest ze sklejki brzozowej pokrytej
wytrzyma³¹ farb¹ epoksydow¹.

Wybór jest prosty: ART 905-AS.
Jest to niezmiernie kompaktowy, ³atwy w transporcie aktywny
subwoofer a przy tym niewiele wiêkszy ni¿ 902-AS. Dziêki
nowo zaprojektowanemu 15 wooferowi posiada g³êbszy
bas. Jego obudowa wykonana jest ze sklejki brzozowej i
pokryta wytrzyma³¹ farb¹.

4PRO 8003-AS
SUBWOOFER AKTYWNY
1000 W, 18

4PRO 8003-AS jest potê¿nym, pasmowo przepustowym,
aktywnym subwooferem zbudowanym w oparciu o
pojedynczy 18 woofer.
Zasilany jest przez lekki i kompaktowy wzmacniacz cyfrowy o
mocy 1000 W a rozmiary otworu zosta³y dok³adnie
zaprojektowane by unikn¹æ zniekszta³ceñ. Subwoofer
sprawdza siê wietnie zarówno w systemach przenonych jak
i sta³ych instalacjach. Zosta³ zaprojektowany by uzupe³niaæ
kolumny pe³nopasmowe w w szerokim zakresie zastosowañ
systemów PA.

PRAWO NISKIEGO UDERZENIA

