COLUNAS

DTS 115/8
Coluna digital
Ampliﬁcadores digitais integrados e processadores de sinais digitais
Radiação vertical controlável
Cobertura horizontal ampla
Sistema de canal duplo com driver do magnetostato
Circuitos de protecção integrados
Alta inteligibilidade do discurso mesmo em ambientes
̈
acusticamente desfavoráveis
Design ﬁno e discreto
Baixo peso
Controle DSP integrado para:
- Controle do feixe vertical
- Ângulo de abertura
- Ângulo de inclinação
- Foco acústico
- Equalizador paramétrico de 10 bandas
- Controle de volume
- Limiter
- Noise-Gate
- Delay interno até 500 ms
Conector de rede RJ 45
Emissão de som direccionado

Especiﬁcações:
Altifalante:
Modo de operação:
Área de transferência:
Radiação horizontal:
Ângulo de abertura vertical:
Altura do feixe (Inclinação):
Distância do foco:
Limite SPL (pico):
Dinâmica - amplitude:
Ampliﬁcador - capacidade:
Tipo de ampliﬁcador:
Entrada de áudio :
Fonte de alimenteção:
Consumo real:
Estrutura:
Grades da estrutura:
Cor:
Dimensões:
Peso:

DTS 115/8
Fullrange-System, 10 x 3,5” + 2 HF Magnetostato
Activo, Ampliﬁcador Digital com 8 canais DSP
100 Hz bis 18 kHz (+/-3 dB)
130°
6° até 14° controlado digitalmente
0,5 até 3 m controlado digitalmente
5 m até 25 m alcance normal: 15 m
95 dB SPL a 15 m
>90 dB
8 x 20 Watt
Digital Classe D
Line-Level 0 dBu ou +50 dB (100 V)
230 ou 115 Volt (+/-10%)
20 VA (normal), 200 VA (max.)
Perﬁl de alumínio
Placa perfurada com revestimento em pó
RAL 9010 branco puro ou RAL 1015 marﬁm
1156 x 102 x 98 mm
5,3 kg

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

DTS 230/16
Coluna digital
Ampliﬁcadores digitais integrados e processadores de sinais digitais
Radiação vertical controlável
Cobertura horizontal ampla
Sistema de canal duplo com driver do magnetostato
Circuitos de protecção integrados
Alta inteligibilidade do discurso mesmo em ambientes
̈
acusticamente desfavoráveis
Design ﬁno e discreto
Baixo peso
Controle DSP integrado para:
- Controle do feixe vertical
- Ângulo de abertura
- Ângulo de inclinação
- Foco acústico
- Equalizador paramétrico de 10 bandas
- Controle de volume
- Limiter
- Noise-Gate
- Delay interno até 500 ms
Conector de rede RJ 45
Emissão de som direccionado

Especiﬁcações:
Altifalante:
Modo de operação:
Àrea de transferência:
Radiação horizontal:
Ângulo de abertura vertical:
Altura de feixe (Inclinação):
Distância do foco:
Limite SPL (pico):
Dinâmica - amplitude:
Ampliﬁcador - capacidade:
Tipo de ampliﬁcador:
Entrada audio:
Fonte de alimentação:
Consumo real:
Estrutura:
Grades da estrutura:
Cor:
Dimensões:
Peso:

DTS 230/16
Fullrange-System, 13 x 3,5” + 3 HF Magnetostato
Activo, Ampliﬁcador digital com 16 canais DSP
90 Hz até 18 kHz (+/-3 dB)
130°
6° até 14° controlado digitalmente
0,5 até 3 m controlado digitalmente
5 m até 40 m alcance normal: 25 m
95 dB SPL a 25 m
>90 dB
16 x 20 Watt
Digital Classe D
Line-Level 0 dBu ou +50 dB (100 V)
230 ou 115 Volt (+/-10%)
30 VA (normal), 260 VA (max.)
Perﬁl de alumínio
Placa perfurada com revestimento em pó
RAL 9010 branco puro ou RAL 1015 marﬁm
2312 x 102 x 98 mm
9 kg

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

DTS 350/16
Coluna digital
Ampliﬁcadores digitais integrados e processadores de sinais digitais
Radiação vertical controlável
Cobertura horizontal ampla
Sistema de canal duplo com driver do magnetostato
Circuitos de protecção integrados
Alta inteligibilidade do discurso mesmo em ambientes
̈
acusticamente desfavoráveis
Design ﬁno e discreto
Baixo peso
Controle DSP integrado para:
- Controle do feixe vertical
- Ângulo de abertura
- Ângulo de inclinação
- Foco acústico
- Equalizador paramétrico de 10 bandas
- Controle de volume
- Limiter
- Noise-Gate
- Delay interno até 500 ms
Conector de rede RJ 45
Emissão de som direccionado

Especiﬁcações:
Altifalante:
Modo de operação:
Área de transferência:
Radiação horizontal:
Ângulo de abertura vertical:
Altura de feixe (Inclinação):
Distânica do foco:
Limite SPL (pico):
Dinâmica - amplitude:
Ampliﬁcador - capacidade:
Tipo de ampliﬁcador:
Entrada Audio:
Fonte de alimentação:
Consumo real:
Estrutura:
Grades da estrutura:
Cor:
Dimensões:
Peso:

DTS 350/16
Fullrange-System, 15 x 3,5” +4 HF Magnetostato
Activo, Ampliﬁcador digital com 16 canais DSP
90 Hz até 18 kHz (+/-3 dB)
130°
4° até 10° controlável digitalmente
0,5 até 3 controlável digitalmente
5 m até 50 m alcance normal: 40 m
95 dB SPL a 40 m
>90 dB
16 x 20 Watt
Digital Classe D
Line-Level 0 dBu ou +50 dB (100 V)
230 ou 115 Volt (+/-10%)
30 VA (normal), 320 VA (max.)
Perﬁl de alimínio
Placa perfurada com revestimento em pó
RAL 9010 branco puro ou RAL 1015 marﬁm
3468 x 102 x 98 mm
12,5 kg

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

DTS 640
Coluna Digital
Características:
- Melhor desempenho nas menores dimensões
- Optimizado para fala e música
- 8 canais
- Tecnologia de dois feixes
- Controle de abertura de radiação
vertical e ângulo de inclinação
- Redução do sidelobe
- Distância de foco acústico ajustável
- Equalizador paramétrico de 10 bandas
- Controle de volume
- Compressor / Limitador / Noise-Gate
- Delay interno
- Modo de espera automático de economia de energia (1W)
A DTS 640 é a mais nova coluna de som digital de 3ª geração da STRÄSSER. O
algoritmo recém-desenvolvido para controlar o feixe de som incorpora a
experiência das gerações anteriores e, com a sua formação de feixe lateral
reduzida, garante um som direccionado com a menor reverberação.
Com a DTS 640 também foi possível realizar uma impressionante faixa de
transmissão com menores dimensões de caixa. Assim, a fala e as gravações
musicais, mesmo em ambientes acusticamente desfavoráveis, são claramente
transmitidos ao ouvinte.
A tecnologia de feixe duplo melhorada também garante um controle directo e
mais uniforme nas várias áreas de audição.
O modulo de energia eﬁciente está em conformidade com os padrões mais
recentes e requer apenas 1W no modo de espera automática.
A estrutura de alumínio é construída com baixa resson ância e endurecida várias
vezes.
A superfície revestida em pó está disponível nas cores padrão RAL 9010 (branco
puro) e RAL1015 (marﬁm). Cores especiais de acordo com o RAL estão
disponíveis mediante encomenda.

DTS 640

Especiﬁcações:
Altifalante:
Modo de operação:
Área de transferência:
Radiação horizontal:
Ângulo de abertura:
Ângulo de inclinação:
Distância do foco:

Fullrange-System 8 x 3,3"
Activo, Ampliﬁcador Digital com 8 canais DSP
90Hz - 20 kHz (+3dB/-10dB)
180°
4°- 45° controlado digitalmente
-70° - +70° controlado digitalmente
Alcance normal 25m

Limite SPL (pico):
Dinâmica - amplitude:
Ampliﬁcador - capacidade:
Tipo de ampliﬁcador:
Entrada de áudio:
Fonte de alimentação:
Consumo real:
Estrutura:
Grades da estrutura:
Cor:
Dimensões:
Peso:

95dB SPL a 25 m
100 dB
8 x 50 Watt
Digital PWM
+4dB trafosymétrico ou 100V
230 VAC / 50Hz (+/- 15%)
1 VA (Standby), 350 VA (max.)
Perﬁl de alumínio
Placa perfurada com revestimento em pó
RAL 9010 branco puro ou RAL 1015 marﬁm
640 x 110 x 105 mm
6,5 kg

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

DTS 1290
Coluna digital
Características:

DTS 1290

- Melhor desempenho nas menores dimensõ es
- Optimizado para fala e música
- 16 canais
- Tecnologia de dois feixes
- Controle de abertura de radiação
vertical e ângulo de inclinação
- Redução do sidelobe
- Distância de foco acústico ajustá vel
- Equalizador paramétrico de 10 bandas
- Controle de volume
- Compressor / Limitador / Noise-Gate
- Delay interno
- Modo de espera automático de economia de energia (1W)
A DTS 1290 é a mais nova coluna de som digit al de 3ª geração da STRÄSSER. O
algoritmo recém-desenvolvido para controlar o feixe de som incorpora a
experiência das gerações anteriores e, com a sua formação de feixe lateral
reduzida, garante um som direccionado com a menor reverberaçã o.
Com a DTS 1290 também foi possível realizar uma impressionante faixa de
transmissão com menores dimensões de caixa. Assim, a fala e as gravações
musicais, mesmo em ambientes acusticamente desfavoráveis, sã o claramente
transmitidos ao ouvinte.
A tecnologia de feixe duplo m elhorada também garante um controle directo e
mais uniforme nas várias áreas de audiçã o.
O modulo de energia eﬁciente está em conformidade com os padrões mais
recentes e requer apenas 1W no modo de espera automá tica.
A estrutura de alumínio é construída c om baixa ressonância e endurecida vá rias
vezes.
A superfície revestida em pó está disponível nas cores padrã o RAL 9010 (branco
puro) e RAL1015 (marﬁm). Cores especiais de acordo com o RAL estão
disponíveis mediante encomenda.
Especiﬁcações:
Altifalante:
Modo de operação:
Área de transferência:
Radiação horizontal:
Ângulo de abertura:
Ângulo de inclinaçãol:
Distância do foco:
Limite SPL (pico):
Dinâmica - amplitude:
Ampliﬁcador - capacidade.:
Tipo de ampliﬁcador:
Entrada de áudio:
Fonte de alimentação:
Consumo real:
Estrutura:
Grades da estrutura:
Cor:
Dimensões:
Peso:

Fullrange-System 16 x 3,3"
Activo,Ampliﬁcador Digital com 16 canais DSP
90Hz - 20 kHz (+3dB/-10dB)
180°
4°- 45° controlado digitalmente
-70° - +70° controlado digitalmente
Alcance normal 50m
98dB SPL a 25 m
100 dB
16 x 50 Watt
Digital PWM
+4dB trafosymétrico ou 100V
230 VAC / 50Hz (+/- 15%)
1 VA (Standby), 800 VA (max.)
Perﬁl de alumínio
Placa perfurada com revestimento em pó
RAL 9010 branco puro ou RAL 1015 marﬁm
1290 x 110 x 105 mm
11 kg

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

TS 2080 – TS 3080 – TS 4580
– TS 6080 – TS 9080
Colunas
As colunas são estreitas, discretas e
poderosas.
Apenas 80 mm de largura!
Revestimento especial em pó RAL
Design discreto que passa despercebido
Chassi de banda larga de alto desempenho
Sistemas de alta frequência integrados
As colunas bem modeladas quase não são visíveis
devido à sua largura (80 mm) e com o seu design
elegante adaptam-se a todos os ambientes.
A estrutura feita de perﬁl de alumínio
especialmente moldado é particularmente estável.
Dependendo do consumo de energia, as colunas
estão equipadas com seis ou nove chassis de
banda larga de alto desempenho novos, incluindo
sistemas integrados de alta frequência em
miniatura.
Graças a um suporte especial de bola e soquete, a
montagem das colunas não é complicada. As
colunas podem ser inclinadas facilmente.
O transformador padrão embutido de 100V
permite o ajuste individual do consumo de energia
(1/1, 1/2, 1/4, 1/8 de potência).
Em conjunto com um sistema de altifalantes,
proporciona uma excelente pressão sonora e a
melhor qualidade de reprodução.
A cor padrão da estrutura é bran ca (RAL-9010) é
no entanto possível encomendar a cor RAL
desejada com um custo adicional (tinta especial).

Especiﬁcações

TS 2080

TS 3080

TS 4580

TS 6080

TS 9080

1/1 Impedância de energia
1/2 Impedância de energia

500 Ω
1 kΩ

333 Ω
666 Ω

222 Ω
444 Ω

166 Ω
333 Ω

111 Ω
222 Ω

1/4 Impedância de energia
1/8 Impedância de energia
Montagem TT/HT
Resposta de frequência [Hz]
Nível de pressão sonora
[dB]

2 kΩ
4 kΩ
3/0
190 Hz - 20 kHz

1,33 kΩ
2,66 kΩ
4/1
175 Hz - 20 kHz

888 Ω
1,78 kΩ
6/2
170 Hz - 20 kHz

666 Ω
1,33 kΩ
9/2
165 Hz - 20 kHz

444 Ω
888 Ω
12 / 3
155 Hz - 20 kHz

89 dB

91 dB

92 dB

94 dB

98 dB

Nível pressão sonora máx.
Tensã o do sinal

101 dB
100 V

106 dB
100 V

108,5 dB
100 V

112 dB
100 V

117,5 dB
100 V

Característica
Dimensões
Peso

–
345 x 80 x 73 mm
2 kg

Direccional
600 x 80 x 73 mm
2,8 kg

Direccional
800 x 80 x 73 mm
3,7 kg

Direccional
1100 x 80 x 73 mm
5 kg

Direccional
1600 x 80 x 73 mm
7,2 kg

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

TS 40106 – TS 60106 –
TS 80106 –TS 100106 –
TS 160106
Colunas

Estas coulnas de som de alta qualidade estão
disponíveis em quatro potências: 40, 60, 80 e
100 Watt.
Dependendo do tamanho, estas colunas têm 4, 6, 8
ou 16 altifalantes coaxiais com tweeters de cúpula
dispostos concentricamente. A estrutura de perﬁl de
alumínio é muito robusta e, em combinação com o
material de isolamento utilizado, evita ressonâncias
de caixa. Com este equipamento é possível
transferir alta pressão de som em boa qualidade,
mesmo sendo as colunas relativamente estreitas.
As superfícies são revestidas com pó em tecnologia
ambientalmente amigável em RAL 9010 (branco) ou
RAL 1015 (marﬁm). O transformador de correspondência
embutido de 100V permite o ajuste de 1/1, 1/2 ou- 1/4
de consumo de energia.

Especiﬁcações:
Número de altiﬁalantes
coaxiais

TS 40106
4

Capacidade de carga nominal: 40 Watt

Faixa de frequência:
Característica da radiação:
Pressão sonora 1 W/1 m:
Em carga nominal:

60-20.000 Hz

TS 60106
6

TS 80106
8

60 Watt
80 Watt
100-20.000 Hz 90-20.000 Hz

TS 100106
10

TS 160106
16

100 Watt
90-20.000 Hz

160 Watt
80-20.000 Hz

Em forma de rim Em forma de rim Em forma de rim Em forma de rim Em forma de rim

94 dB
110 dB

95 dB
113 dB

97 dB
116 dB

98 dB
118 dB

100 dB
122 dB

A 1/1 capacidade de entrada
A 1/2 capacidade de entrada
A 1/4 capacidade de entrada

250 Ohm
500 Ohm
1000 Ohm

166 Ohm
330 Ohm
660 Ohm

125 Ohm
250 Ohm
500 Ohm

100 Ohm
200 Ohm
400 Ohm

63 Ohm
125 Ohm
250 Ohm

Dimensões:

600 x 106
x 85 mm

800 x 106
x 85 mm

1000 x 106
x 85 mm

1200 x 106
x 85 mm

2000 x 106
x 85 mm

Peso:

4,6 kg

5,7 kg

6,8 kg

8,9 kg

11,8 kg

Resistência de correspondência

do transformador

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

TS 2000 / TS 1000
Colunas

TSÜ

Altifalantes proﬁssionais de 2 vias, muito soﬁsticados
e à prova de alta pressão, adequados para uma
excelente inteligibilidade da fala e reprodução de
música requintada.
O TS 1000 e o TS 2000 são particularmente notáveis
devido ao seu grande alcance de transmissão e à
reprodução de voz e música muito natural.
Devido às características de radiação em forma de onda
cilíndrica, são particularmente adequadas para o uso
em salas altamente reﬂexíveis (igrejas, salões, ... ).
Os altifalantes estão equipados com 8 ou 16 sistemas
de woofer de 3,3 polegadas de alta qualidade, bem como
um driver de alta frequência de 1 polegada de gama
ampla.
Estes sistemas são controlados através de uma frequência
interna especialmente ajustada, que através de cálculo
optimizado evita a formação de interferências na faixa média
e alta.
Os altifalantes podem ser operados em sistemas de 100 V
bem como em sistemas de baixa impedância. Para melhorar
a qualidade da transmissão, o transformador de correspondência
de 100 V é superado na operação de baixa resistência.
A caixa de alumínio é construída sem ressonância e é
endurecida várias vezes. A superfície revestida de pó está
disponível na cor padrão RAL 9010 (branco) ou RAL 1015
(marﬁm). Cores especiais de acordo com o RAL estão
disponíveis mediante encomenda.
Para uma reprodução de música aprimorada recomenda-se
um subwoofer.

Especiﬁcações:
TS 1000
Número de sistemas LS:
8+1H
Capacidade de carga nominal:
300W / 500W Musik
Faixa de frequência:
100 - 18 kHz
Característica de radiação:
emissores de onda cilíndrica
Ajuste de potência/100 V
120W 8 Ohm
Nível de pressão sonora (1W/1m) 92 dB

TS 2000
16+2H
600W / 1000W Musik
90 - 18 kHz
emissores de onda cilíndrica
240W 8 Ohm otimal com TSÜ240
95 dB

Em carga nominal

123 dB

117 dB

Resistência de correspondência
do transformador
a 1/1 capacidade de entrada
83 Ohm
a 1/2 capacidade de entrada
166 Ohm
a 1/4 capacidade de entrada
333 Ohm

42 Ohm
83 Ohm
166 Ohm

Dimensões:
Peso:

2000 x 110 x 109 mm
14,6 kg

1000 x 110 x 109 mm
10,5 kg

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

TS50150
Coluna de som à prova de intempéries

Características:
À prova de intempéries graças à caixa de liga de
alumínio e à grade de alumínio
Resistente ao vapor/humidade/poeira
Protegido contra rebote de bola
Suporte à prova de rebote de bola e resistente a impactos
100V 1/1 – 1/2 - Ajustes

Especiﬁcações:
Potência nominal
Potência 100V
Transmissão
SPL 1W/1m
SPLmax./1m
Dimensões

TS 50150
50W
50-25-12W
70-18000Hz
101dB
118dB
610 x 147 x
110

Peso
Cor

6 kg
Preto/Branco

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

TS 1000 / TS 2000
Colunas
Altifalantes proﬁssionais de 2 e 3 vias, muito
soﬁsticados e à prova de alta pressão,
adequados para uma excelente inteligibilidade
da fala e reprodução de música requintada.
O TS 1000 e o TS 2000 são particularmente
notáveis devido ao seu grande alcance de
transmissão e à reprodução de voz e música muito
natural.
Devido às características de radiação em forma de
onda cilíndrica, são particularmente adequadas para
o uso em salas altamente reﬂexíveis (igrejas,
salões,...).
Os altifalantes estão equipados com 8 ou 16
sistemas de woofer de 3,5 polegadas de alta
qualidade, bem como um driver de alta frequência
de 1 polegada de gama ampla.
Estes sistemas são controlados através de uma
frequência interna especialmente ajustada, que
através de cálculo optimizado evita a formação de
interferência na faixa média e alta.
Os altifalantes podem ser operados em sistemas de
100 V bem como em sistemas de baixa impedância.
Para melhorar a qualidade de transmissão, o
transformador de correspondência de 100 V é
superado na operação de baixa resistência.
A caixa de alumínio é construída sem ressonância e
é endurecida várias vezes. A superfície revestida de
pó está disponível na cor padrão RAL 9010 (branco)
ou RAL 1015 (marﬁm). Cores esp eciais de acordo
com o RAL estão disponíveis mediante encomenda.
Para uma reprodução de música aprimorada
recomenda-se um subwoofer SUB-165A.
Especiﬁcações:
Número de sistemas LS:

TS 1000
8+1H

TS 2000
16+2H

Capacidade de carga
nominal:
Faixa de frequência:

80 Watt
90Hz - 20kHz

160 Watt
80Hz - 20kHz

Características de radiação:
Ajuste de potência/100 V

Emissores de onda cilíndrica
80W-40W-20W 8 Ohm

Emissores de onda cilíndrica
160W-80W-40W 8 Ohm

Nível de pressão sonora
(1W/1m)

98 dB

101 dB

Em carga nominal

118 dB

124 dB

Resistência de
correspondência do
transformador
a 1/1 capacidade de entrada: 125 Ohm
a 1/2 capacidade de entrada: 250 Ohm
a 1/4 capacidade de entrada: 500 Ohm

63 Ohm
125 Ohm
250 Ohm

Dimensões:

1000 x 110 x 109 mm

2000 x 110 x 109 mm

Peso:

10,6 kg

19,8 kg

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

ALTIFALANTES

Série AS

Especiﬁcações:
Cabinet
Impedância:
Poder nominal RMS
Poder do programa
SPL 1W/1m
Max. SPL
Resposta de frequência
Ângulo de cobertura
Frequência de cruzamento
Componentes altos
Componentes baixos (Méd)

AS 10/2
Passivo
8Ω
300 Watt
600 Watt
98 dB
125 dB
55 Hz - 20 kHz
100° x 50° girável
2,7 kHz
1,35" driver de diafragma
10" Woofer
2" bobina de voz

AS 10/2
Passivo
8Ω
350 Watt
700 Watt
98 dB
125 dB
50 Hz - 20 kHz
100° x 50° girável
2,7 kHz
1,75" driver de diafragma
12" Woofer
3" bobina de voz

AS 15/2
Passivo
8Ω
400 Watt
800 Watt
99 dB
127 dB
50 Hz - 20 kHz
100° x 50° girável
2,7 kHz
1,75" driver de diafragma
15" Woofer
3" bobina de voz

Protecção
Material
Acabamento
Pega
Flange
Pontos de vôo
Dimensões
Peso

Driver de protecção PTC

Driver de protecção PTC

Driver de protecção PTC

Multiplex
Laca preta
1
1
7 / M8
320 x 530 x 310
13 kg

Multiplex
Laca preta
1
1
7 / M8
380 x 600 x 350
17 kg

Multiplex
Laca preta
2
1
7 / M8
460 x 690 x 400
22 kg

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

Série E

Especiﬁcações:
Cabinet
Conﬁguração
Ampliﬁcação
Impedância
Poder nominal RMS
SPL 1W/1m
Resposta de frequência
Frequência de cruzamento
Componentes altos
Componentes baixos (Méd)

E 10 M
Activo
Armário de 2 vias
Mono
4Ω
160 Watt
97 dB
50 Hz - 18 kHz
2,7 kHz
1" driver
10" Woofer

E 12 B
Activo
Armário de 2 vias
Mono
4Ω
160 Watt
97 dB
50 Hz - 18 kHz
2,7 kHz
1" driver
10" Woofer

E 15 B
Activo
Armário de 2 vias
Bi-amp
4Ω
300 Watt
100 dB
45 Hz - 18 kHz
2,7 kHz
1,75" driver
15" Woofer

Material
Pega
Pontos de vôo
Dimensões
Peso

ABS
1
4 / M6
350 x 480 x 270
13 kg

ABS
1
4 / M6
350 x 480 x 270
13 kg

ABS
2
4 / M6
450 x 685 x 380
23 kg

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

SB 15 Sub

Especiﬁcações:
Cabinet
Impedância
Poder nominal RMS
Poder do programa
SPL 1W/1m
Max. SPL
Resposta de frequência
Componentes baixos

SB 15 N
Passivo
8Ω
500 Watt
1000 Watt
99 dB
126 dB
45 Hz - 120 Hz
15" Woofer
3" bobina de voz

Material
Acabamento
Pega
Flange
dimensões
Peso

Multiplex
Laca preta
2
M 20
450 x 650 x 540
32 kg

Especiﬁcações:
Cabinet
Potência
Ampliﬁcação
Resposta de frequência
Componentes baixos
Frequência de cruzamento
Protecção
Material
Acabamento
Pega
Flange
Dimensões
Peso

SB 15 A
Activo
500 / 1000 W
digital amp
45 Hz - 120 Hz
15" aa CRAAFT
3" bobina de voz
120 Hz
Limiter
Multiplex
Laca preta
2
M 20
420 x 540 x 550
28,5 kg

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

23 / 25 / 28 T
Altifalante de 2 vias

Altifalante compacto bidirecional de qualidade
para uso interior e exterior.
Os altifalantes possuem braços de montagem de
parede integrados, giratórios e inclináveis. Estão
disponíveis em baixa impedância ou com um
transformador de correspondência de 100V (versão T).
O equipamento consiste em drivers de titânio carregados
com woofers revestidos com polipropileno. As cores
padrão disponíveis são preto e branco.

Especiﬁcações:
Faixa de frequência

Control 23 (T)
85-22.000 Hz
Capacidade de carga do programa 50 Watt
Sensibilidade 1W/1m
86 dB
Nível de pressão sonora máx.: 107 dB
Impedância:
8 Ohm
Montagem TT / HT
3,5 “ / 0,5 “
100 V-Permutadores (T-Version) 10 Watt
Dimensões:
140 x 193 x 111 mm
Peso:
1,8 kg

Control 25 (T)
80-16.000 Hz
150 Watt
88 dB
113 dB
8 Ohm
5,23 “ / 0,75 “
30/15/7,5 Watt
188 x 236 x 149 mm
2,3 kg

Control 28 (T)
60-16.000 Hz
175 Watt
92 dB
114 dB
8 Ohm
8“ / 1“
75/30/15 Watt
280 x 380 x 220 mm
5,5 kg

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

S-Control 30
Altifalante de 2 vias

Altifalante compacto de 2 vias para montagem em parede ou tecto. Qualidade seleccionada
para música e fala. Disponível nas cores padrão branco e preto.

Especiﬁcações:
Faixa de frequência:

S-Control 30
60 -20.000 Hz
Capacidade de carga do programa 30 Watt
Sensibilidade 1W/1m:
92 dB
Nível de pressão sonora máx.: 107 dB
100 V-Permutador
3,75W+ comutável para 8 Ohm
Dimensões:
245 x 180 x 165 mm
Peso:
2,6 kg

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

SUB-A 165
Subwoofer Activo

Subwoofer activo potente em caixa de madeira
MDF com ajuste de reﬂexo de graves.
O SUB-A 165 é particularmente adequado para
aplicações de pequeno a médio porte em
combinação com colunas estreitas para
- melhorar
a performance musical.
O SUB-A 165 alcança um baixo claro, poderoso e
profundo apesar das pequenas dimensões. A
caixa de 8” de baixa frequência é alimentada por
um ampliﬁcador de potência interna de 100W.
O subwoofer tem uma entrada simétrica XLR de
0dB, uma entrada RCA estéreo single-ended e

Especiﬁcações:
Faixa de frequência:
Potência RMS:
Potência de música:
Sensibilidade 1W/1m:
SPL máx:
Entradas:
Saídas:
Driver:
Impedância:
Dimensões:
Peso:
Estrutura:

entradas de alto nível para sinais de 10-70V, que
deslocam o sinal das tomadas dos terminais do
altifalante para outro controle do altifalante.
No painel de controle traseiro há um regulador para
a frequência de transição ajustável entre 40-160Hz,
um interruptor de inversão de fase bem como um
regulador de volume.
O indicador de substituição - na forma de um LED
vermelho -. sinaliza o alcance da potência máxima.
O subwoofer muda automaticamente para o modo
Standby quando está inactivo.

SUB-A 165
30Hz - 180Hz (ajustável)
100W
140W
89dB
109dB
0dB sym. XLR, RCA 500mV, LS-Terminal 10-70V
LS-Terminal com ﬁltro highpass 120Hz passivo
8” HD Type
4Ohm
261 x 362 x 405 mm
12,7kg
Madeira MDF, Bass-Reﬂex

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

