NADZWYCZAJNY DèWI¢K I REWOLUCYJNA INTELIGENCJA DO ANALIZY
I OPTYMALIZACJI BRZMIENIA W KA˚DYM POMIESZCZENIU

Najwi´kszym wyzwaniem dla ka˝dego
realizatora dêwi´ku jest stworzenie miksu, który
brzmi znakomicie odtwarzany przy pomocy
ró˝nych systemów.
Problem w stworzeniu miksu doskona∏ego
jest najcz´Êciej spowodowany warunkami
akustycznymi pomieszczenia wchodzàcymi
w interakcj´ z monitorami ods∏uchowymi,
tworzàc w ten sposób niedok∏adnà scen´
dêwi´kowà w miejscu pracy realizatora.
Kontynuujàc d∏ugoletnià tradycj´ tworzenia
rewolucyjnych produktów, firma JBL
zdecydowa∏a, ˝e nadszed∏ czas na pozbycie si´
tego problemu.
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Przedstawiamy nowà seri´ monitorów studyjnych JBL LSR4300 wyposa˝onà w system RMC™ Room Mode Correction,
zaawansowany technologicznie uk∏ad automatycznej analizy i poprawy odtwarzania dêwi´ku ka˝dego monitora
w pomieszczeniu, dla stworzenia najbardziej wiarygodnej sceny dêwi´kowej przed konsoletà mikserskà.
Seria LSR4300 to pierwsze na Êwiecie monitory wyposa˝one w specjalnie zaprojektowane inteligentne uk∏ady
zapewniajàce doskona∏e brzmienie miksu w ka˝dym pomieszczeniu, dlatego w∏aÊnie sà przeznaczone do wykorzystania
w nowoczesnych studiach. Monitory serii LSR4300 ze swym nadzwyczajnym brzmieniem i mo˝liwoÊciami, to jedyny
wybór dla ka˝dego studia produkujàcego muzyk´ oraz zajmujàcego si´ postprodukcjà i tworzeniem miksów w formacie
5.1, jak równie˝ dla studiów emisyjnych i wielu innych.

NADZWYCZAJNY DèWI¢K

Stworzony,
aby dostarczaç

Nagrywanie i miksowanie przez d∏ugie godziny wymaga
dobrze brzmiàcych monitorów charakteryzujàcych
si´ du˝à skutecznoÊcià, niskimi zniekszta∏ceniami,
szerokim zakresem dynamiki oraz naturalnie czystym
odwzorowaniem pasma. Seria LSR4300 spe∏nia wszystkie
te kryteria!

nadzwyczajnej
jakoÊci dêwi´k
b´dàcy wizytówkà
wszystkich
produktów

Poczàwszy od konstrukcji przetworników du˝ej mocy
zastosowanych we wszystkich modelach serii, nadzwyczaj
dok∏adnie odwzorowujàcych pasmo, czyniàcych z d∏ugiej
pracy prawdziwà przyjemnoÊç.

W celu zapewnienia d∏ugoletniej doskona∏ej pracy,
ka˝dy z monitorów przechodzi jedyny wÊród producentów
stosowany przez firm´ JBL test tortur, podczas którego
pracuje najwy˝szà mocà przez 100 godzin.
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PRZEKRACZAJÑC GRANICE DOK¸ADNOÂCI
Doskona∏e miksy zale˝à od precyzyjnych monitorów.
Seria LSR4300 wyposa˝ona jest w Linear Spatial Reference
Technology firmy JBL, która ∏àczy ze sobà precyzyjnà
geometri´ i kszta∏t tub z parametrami u˝ytych
przetworników i zastosowanej zwrotnicy sygna∏u
w celu zoptymalizowania odtwarzanego pasma
cz´stotliwoÊciowego w miejscu ods∏uchowym.
Dla pewnoÊci, ˝e nasze monitory serii LSR4300 odtwarzajà
nadzwyczajnej jakoÊci dêwi´k w pomieszczeniu pracy
realizatora, kolejnej generacji system RMC™ Room Mode
Correction wbudowany w ka˝dy monitor, wykorzystuje
analizator, który automatycznie sprawdza i koryguje
wszystkie problemy zwiàzane z powstawaniem fal
stojàcych niskich cz´stotliwoÊci w pobli˝u Êcian pomieszczenia.

STWORZONE DLA PRODUKCJI CYFROWYCH
Cechà charakterystycznà wspó∏czesnej cyfrowej produkcji
jest skupienie si´ na precyzji i kontroli.
Cyfrowy procesor obróbki dêwi´ku DSP w który
wyposa˝ony jest ka˝dy monitor serii LSR4300, zapewnia
kontrol´ sieciowà i komunikacyjnà.
Oprogramowanie LSR Control Center zapewnia pe∏nà
kontrol´ nad wszystkimi parametrami systemu
ods∏uchowego z jednego miejsca wyposa˝onego
w komputer. Odwzorowanie na ekranie komputera wejÊç
cyfrowych i analogowych monitora, prze∏àczników
konfiguracyjnych, regulatora sumy ca∏ego systemu,
w∏àczników mute i solo oraz wielu innych funkcji
dotyczàcych kontroli nad ca∏ym pracujàcym systemem
ods∏uchowym u∏atwia prac´ realizatorom.
Pierwszy na Êwiecie monitor studyjny z systemem
automatycznej korekcji parametrów pomieszczenia,
system kontroli pracy ca∏ego systemu oraz wyjàtkowa
prostota obs∏ugi – wszystkie te cechy sprawiajà, ˝e seria
JBL LSR4300 jest najbardziej zaawansowanà
technologicznie i najdoskonalej brzmiàcà serià
monitorów studyjnych na Êwiecie.

Zaprz´gajàc najnowoczeÊniejszà technologi´ do pracy,
wszystkie czynnoÊci zwiàzane z analizà i korekcjà
problemów zwiàzanych z pomieszczeniem ograniczajà
si´ do pod∏àczenia mikrofonu pomiarowego do gniazda
monitora i wciÊni´cia jednego przycisku.
Wskaênik poziomu w monitorze poka˝e poziom
referencyjny poziomu wyjÊciowego ka˝dego monitora
w systemie ods∏uchowym. Rezultaty dzia∏ania systemu
RMC™ to prawdziwa rewolucja na rynku: skalibrowane
komfortowe otoczenie, w którym monitory pracujà
w pe∏nej harmonii z pomieszczeniem.
Takie warunki pracy tworzà nadzwyczajnie czystà
i klarownà przestrzeƒ dêwi´kowà pozwalajàcà
na tworzenie doskona∏ych miksów.

INTELIGENTNY SURROUND
Seria LSR4300 sk∏ada si´ z trzech modeli: LSR4326P – zasilany
dwoma wzmacniaczami monitor studyjny z 6” przetwornikiem
niskich cz´stotliwoÊci oraz 1” przetwornikiem wysokich
cz´stotliwoÊci, LSR4328P - zasilany dwoma wzmacniaczami
monitor studyjny z 8” przetwornikiem niskich cz´stotliwoÊci oraz 1”
przetwornikiem wysokich cz´stotliwoÊci oraz LSR4312SP – aktywna
kolumna superniskotonowa o mocy 300W wykorzystujàca 12”
przetwornik. Ca∏a seria LSR4300 mo˝e byç wykorzystana zarówno
w konfiguracjach stereo, jak i rozbudowanych konfiguracjach
wielokana∏owych z∏o˝onych z maksymalnie 8 dowolnych monitorów
g∏ównych i 2 kolumn superniskotonowych.
Cz´stym problemem wyst´pujàcym w ma∏ych studiach jest brak
przestrzeni do prawid∏owego ustawienia monitorów kana∏ów
efektowych, dlatego system ods∏uchowy z∏o˝ony z monitorów
LSR4300 dokona automatycznej kalibracji swoich parametrów
uzyskujàc optymalne warunki ods∏uchowe dla realizatora
w jego miejscu pracy.

INTELIGENTNY SYSTEM
Kontrola nad poziomem nat´˝enia dêwi´ku ca∏ego systemu, wybór êród∏a sygna∏u, wyciszenie
poszczególnych kana∏ów, ustawienie parametrów korekcji oraz innych parametrów mo˝e
byç dokonywane bezpoÊrednio z panelu frontowego monitora, ze sterownika podczerwieni
lub z centralnego komputera wyposa˝onego w oprogramowanie LSR4300 Control Center
wyposa˝onego w stworzony przez koncern Harman Pro protokó∏ komunikacyjny HiQnet™.
Protokó∏ ten umo˝liwia mi´dzy innymi kalibracj´ wszystkich monitorów, inteligentnà konfiguracj´
wielokana∏owych systemów ods∏uchowych oraz pe∏nà kontrol´ nad wszystkimi kolumnami w systemie.
PRZYSTOSOWANE DO DOWOLNEGO MONTA˚U
Wzmocnione punkty monta˝owe w obudowie ka˝dej kolumny umo˝liwiajà dowolnà instalacj´ systemów
wielokana∏owych w ka˝dych warunkach i dla ka˝dego zastosowania.

LRS 4328P
Zakres odtwarzanych cz´stotliwoÊci (±1.5 dB)
50 Hz – 20 kHz
Zakres odtwarzanych cz´stotliwoÊci (-3 dB)
43 Hz – 22 kHz
Zakres odtwarzanych cz´stotliwoÊci (-10 dB)
35 Hz – 32 kHz
Moc SPL / 1 m (ciàg∏a/szczytowa)
106 dB / 112 dB
Przetwornik niskich cz´stotliwoÊci 8” model 438H, neodymowy, ekranowany
Przetwornik wysokich cz´stotliwoÊci 1” model 431G, neodymowy, ekranowany
SkutecznoÊç +4 dBU, -10 dBV
96 dB / 1 m
Wzmacniacze
150W / 70W
Procesor DSP
96 kHz / 24 Bity
WejÊcia analogowe
XLR, ?” symetryczne, +4 dBU, -10 dBV
WejÊcia cyfrowe
AES/EBU XLR, S/PDIF RCA
Harman HiQnet™, USB, Mikrofon RMC
Dane
Waga
13.1 kg
Wymiary (wys x szer x g∏)
438mm x 267mm x 269mm

LRS 4326P
Zakres odtwarzanych cz´stotliwoÊci (±1.5 dB)
55 Hz – 20 kHz
Zakres odtwarzanych cz´stotliwoÊci (-3 dB)
47 Hz – 22 kHz
Zakres odtwarzanych cz´stotliwoÊci (-10 dB)
39 Hz – 32 kHz
Moc SPL / 1 m (ciàg∏a/szczytowa)
106 dB / 112 dB
Przetwornik niskich cz´stotliwoÊci 6.25” model 436H, neodymowy, ekranowany
Przetwornik wysokich cz´stotliwoÊci 1” model 431G, neodymowy, ekranowany
SkutecznoÊç +4 dBU, -10 dBV
96 dB / 1 m
Wzmacniacze
150W / 70W
Procesor DSP
96 kHz / 24 Bity
WejÊcia analogowe
XLR, 1/4” symetryczne, +4 dBU, -10 dBV
WejÊcia cyfrowe
AES/EBU XLR, S/PDIF RCA
Dane
Harman HiQnet™, USB, Mikrofon RMC
Waga
12.7 kg
Wymiary (wys x szer x g∏)
387mm x 236mm x 262mm

LRS 4312SP
Zakres odtwarzanych cz´stotliwoÊci (±3 dB)
28 Hz – 2 kHz
25 Hz
Zakres odtwarzanych cz´stotliwoÊci (-10 dB)
105 dB / 108 dB
Moc SPL / 1 m (ciàg∏a/szczytowa)
Przetwornik niskich cz´stotliwoÊci
12” model 432G, ferrytowy, ekranowany
SkutecznoÊç +4 dBU, -10 dBV
96 dB / 1 m
300W
Wzmacniacz
Procesor DSP
96 kHz / 24 Bity
WejÊcia analogowe
6 x XLR, 2 x 1/4” symetryczne, +4 dBU,
Surround, R Surround, LFE
-10 dBV, +10 dB Gain LFE
WejÊcia cyfrowe
AES/EBU XLR, S/PDIF RCA
Dane
Harman HiQnet™, USB, Mikrofon RMC
31.7 kg
Waga
Wymiary (wys x szer x g∏)
501 mm x 406 mm x 495 mm
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