Pasywny subwoofer
dużej mocy 18”

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
Przetwornik niskotonowy JBL Selenium 18”
Duża powierzchnia otworów wentylacyjnych dla zredukowania
zniekształceń
Kompaktowa niska obudowa
Wbudowane gniazdo dla sztycy
Stalowy grill ochronny malowany proszkowo na kolor czarny
Obudowa pokryta odpornym na uszkodzenia tworzywem DuraFlex™
Idealnie współpracują ze wzmacniaczemi Crown serii XTi II wyposażonymi
w fabryczne presety DSP

ZASTOSOWANIA:
Nagłośnienie konferencji i prezentacji
Stałe i przenośne systemy nagłośnienia scenicznego
Stałe i przenośne systemy nagłośnienia DJ
Odtwarzanie muzyki akustycznej i wokalnej
Systemy nagłośnieniowe oparte o zestaw subwoofer plus głośnik satelitarny
PRX418S jest wysokiej klasy subwooferem dużej mocy przeznaczonym do użycia w systemach nagłośnieniowych
różnego typu. Kolumna wyposażona została w przetwornik niskotonowy JBL Selenium SWS1000W o średnicy 457 mm
(18”) zapewniający 800W mocy ciągłej. Kolumna głośnikowa PRX418S wyposażona jest ponadto w dwa gniazda NL-2
oraz TRS ¼” oraz gniazdo dla sztycy łączącej subwoofer z kolumną satelitarną. Lekka obudowa wykonana ze sklejki
topolowo-brzozowej, pokryta tworzywem DuraFlex™ i stalowy grill z neutralnie akustyczną gąbką, zapewniają pełną
ochronę całej kolumny podczas przenoszenia i transportu oraz nadają kolumnie profesjonalnego wyglądu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
System:
Zakres częstotliwości (-10 dB):
Pasmo przenoszenia (±3 dB):
Podłączenie sygnału:
Rekomendowana częstotliwość podziału:
Rekomendowane ustawienie filtra HPF:
Moc wyjściowa (IEC):
Maksymalny poziom SPL:
Skuteczność (1 W, 1 m):
Przetwornik LF:
Impedancja nominalna:
Obudowa:
Podwieszanie/Instalacja:
Transport:
Wykończenie:
Maskownica:
Gniazda:
Wymiary kolumny:
Waga:
Akcesoria opcjonalne:

pasywny subwoofer
35 Hz – 250 Hz
52 Hz – 120 Hz
+1/-1
80 Hz, 24 – 48 dB/oktawę
35 Hz, 24 dB/oktawę
800 W / 1600 W / 3200 W (ciągła / program / szczyt), test 2 h
ciągły: 124 dB SPL, szczytowy: 130 dB SPL
95 dB SPL
1 x JBL Selenium SWS1000W, średnica 457 mm (18”)
8Ω
symetryczna, wykonana ze sklejki topolowo-brzozowej o grubości 18 mm
gniazdo dla sztycy SS4-BK
dwie zintegrowane rączki pokryte tworzywem antypoślizgowym
tworzywo DuraFlex™
malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami, akustycznie neutralna
gąbka od wewnątrz
zrównoleglone Neutrik® Speakon® NL-2 / TRS¼”
wysokość: 678 mm, szerokość: 356 mm, głębokość: 615 mm
36.0 kg
SS4-BK: sztyca łącząca subwoofer z kolumną szerokopasmową

