Odk¹d w 1996 roku z nasz¹ seri¹ ART przenielimy siê do czo³ówki technologii aktywnych g³oników, wk³adamy w nie serce
i lata dowiadczeñ w projektowaniu kolumn, ustanawiaj¹c nowy standard przenonych kolumn aktywnych.
Obudowy Bass Reflex w serii ART s¹ modulowane ze specjalnego kompozytu polipropylenowego, wyj¹tkowo sztywnego,
lekkiego i wymienicie t³umi¹cego niskie czêstotliwoci.

Generacja Art
OBUDOWY
Odk¹d w 1996 roku z nasz¹ seri¹ ART przenielimy siê do czo³ówki technologii aktywnych g³oników, wk³adamy w nie
serce i lata dowiadczeñ w projektowaniu kolumn, ustanawiaj¹c nowy standard przenonych kolumn aktywnych.
Obudowy Bass Reflex w serii ART s¹ modulowane ze specjalnego kompozytu polipropylenowego, wyj¹tkowo sztywnego,
lekkiego i wymienicie t³umi¹cego niskie czêstotliwoci.
Ka¿da obudowa wyposa¿ona jest w ergonomicznie zaprojektowany uchwyt na ka¿dym boku i komfortowa r¹czka na
górze, u³atwiaj¹c manewrowanie w ka¿dej sytuacji.
Cztery punkty monta¿owe M10 z opcjonalnym osprzêtem monta¿owym umo¿liwiaj¹ pracê w aplikacjiach instalacyjnych, a
ka¿da kolumna posiada pole monta¿owe na statyw.

Kszta³t obudowy ka¿dej kolumny w Serii ART 3
umo¿liwia pracê jako monitor sceniczny.
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Ka¿da obudowa wyposa¿ona jest w ergonomicznie zaprojektowany uchwyt na ka¿dym boku i komfortowa r¹czka na górze, u³atwiaj¹c manewrowanie w ka¿dej sytuacji.
Cztery punkty monta¿owe M10 z opcjonalnym osprzêtem monta¿owym umo¿liwiaj¹ pracê w aplikacjiach instalacyjnych, a ka¿da kolumna posiada pole monta¿owe na statyw.

Each cabinet is equipped with ergonomically designed handles on each side and a comfortable top handle for easy manoeuvrability in e

WZMACNIACZE
Wzmacniacze Serii ART bazuj¹ na modu³ach monolitycznych Bi-Amp, 300
Wat dla niskich czêstotliwoci i 50 Wat dla wysokich.
P³yta wejciowa serii ART posiada wejcie i wyjcie na z³¹czach
symetrycznych XLR, kontrolê g³onoci oraz prze³¹cznik poziomu sygna³u
wejciowego mikrofon / linia.
Ka¿dy wzmacniacz posiada ustawienie optymalizuj¹ce osi¹gi g³oników w
zale¿noci od specyficznych przetworników w ka¿dym modelu.

PRZETWORNIKI
Kolumny g³onikowe Serii ART s¹ wyposa¿one w woofery zaprojektowane do lepszej roeprodukcji sygna³ów
akustycznych, do czêstotliwoci podzia³u crossovera. Masywne magnesy zapewniaj¹ lepsz¹ kontrolê masu,
oraz mid basow¹ prezencjê g³osu. Kszta³t oraz sk³ad membrany zosta³ zoptymalizowany. Lauminiowe
uzwojenie cewki powlekane miedzi¹ zapewnia maksimum efektywnoci i du¿¹ szybkoæ, daj¹c precyzyn¹
odpowied transjentów, a nawój wewn¹trz i na zewn¹trz karkasu daje maksimum niezawodnoci. Obwód
magnetyczny, który zosta³ u¿yty w driverach cinieniowych, umo¿liwia uzyskanie poziomu w szczelinie
przekraczaj¹cego 2 Kilo Gausy.

ART 310-A

AKTYWNY DWUDRO¯NY G£ONIK
350 W, 10, 1
ART 310-A to 10 kolumna referencyjna.
Dziêki niesamowitej mocy wzmacniacza, wysokiej jakoci
neodymowym przetwornikom, i bardzo kompaktowej
obudowie, jest to idealny g³onik gdzie poziom wyjciowy
systemu PA i rozmiar monitora jest wa¿ny.
10 neodymowy woofer posiada 2,5 cewkê i dostarcza
bardzo efektywn¹ i kontrolowan¹ reprodukcjê basu.
Mo¿e paracowaæ z d¿wiêkiem ¿ywym i odtwa¿anym, do
monitoringu, przy eventach korporacyjnych czy prezentacjach.
ART 310-A jest niesamowicie lekka, i ³atwa do
przetransportowania gdziekolwiek.
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ART 312-A MKII
AKTYWNY DWUDRO¯NY G£ONIK
350 W, 12, 1

ART 315-A MKII
AKTYWNY DWUDRO¯NY G£ONIK
350 W, 15, 1

ART 312-A to optymalny wybór do pracy na ¿ywo, gdzie
wymaga siê wyj¹tkowego pe³nego pasma, dobrej reprodukcji
basu oraz dok³adnego wysokiego pasma.

ART 315-A to perfekcyjny g³onik do pracy na ¿ywo, gdzie
wymaga siê ekstra uderzenia wokalu i dok³adnego wysokiego
pasma.

12 woofer daje szybk¹ i dok³adn¹ reprodukcjê mid
basowego zakresu czêstotliwoci, a 1 driver cinieniowy,
zapewnia bardzo otwarty i naturalny dwiêk rednicy, i
ekstremalnie
precyzyjn¹
preprodukcjê
wysokich
czêstotliwoci.

15 woofer dostarcza bardzo zwarty punktowy bas, oraz
dok³adn¹ reprodukcjê rodkowego pasma.
Wysokie czêstotliwoci s¹ precyzyjne i naturalne, dziêki
zastosowaniu drivera cinieniowego z 1 wyjciem, mylarow¹
membran¹, nisk¹ kompresj¹, optymaln¹ promieniow¹
geometri¹ oraz korektorem fazy.

GŁOSNIKI
`
REFERENCYJNE

15 woofer wysokiej mocy z 2,5 aluminiow¹ cewk¹ mieci
siê w ART 315-A, czego rezultatem jest dok³adna reprodukcja
rodkowego pasma i punktowy bas.
cztery punkty M10 do podwieszana umo¿liwiaj¹ aplikacje
instalacyjne.
Ergonomiczny rógny uchwyt umo¿liwia ³atwy transport.

Prze³¹cznik MIC ustawia czu³oæ systemu, umo¿liwiaj¹c
pod³¹czenie mikrofonu bezporednio do kolumny.
2 stopniowa klasa H zosta³a u¿yta do zasilenia niskich
czêstotliwoci, a driver cinieniowy wzmacnia ciep³a i czysta
konstrukcja klasy AB.

Dziêki kszta³towi obudowy, Art312-A jest perfekcyjna w
aplikacjach ods³uchowych.
Kolumny wyposa¿one s¹ w sztywne, wbudowane pole
monta¿owe do umieszczenia kolumny na statywie lub
subwooferze.
Na spodzie kolumny ART310 umieszczone jest mocne pole
monta¿owe, ze stali stanleya.

PRZEZNACZENIE INSTALACYJNE
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ART 310

PASYWNY DWUDRO¯NY G£ONIK
300 W, 10, 1
ART 310 to 10 pasywny g³onik, idealny do celów
instalacyjnych.
Dziêki wysokiej jakoci neodymowym przetwornikom, i
bardzo kompaktowej obudowie, jest to idealny g³onik gdzie
poziom wyjciowy systemu PA i rozmiar monitora jest wa¿ny.
10 neodymowy woofer posiada 2,5 cewkê i dostarcza
bardzo efektywn¹ i kontrolowan¹ reprodukcjê basu.
Art 310, jes³ ³atwy w instalacji dziêki niesamowice niskiej
wadze i dwum punktom podwieszania M10.

ART 312

PASYWNY DWUDRO¯NY G£ONIK
300 W, 12, 1

ART 315

PASYWNY DWUDRO¯NY G£ONIK
300 W, 15, 1

ART 312 to dwudro¿na pasywna kolumna g³onikowa, z
dok³adn¹ konstrukcj¹ akustyczn¹ i innowacyjn¹ technologi¹
przetworników.

ART 315 to dwudro¿na pasywna kolumna g³onikowa, z
dok³adn¹ konstrukcj¹ akustyczn¹ i innowacyjn¹ technologi¹
przetworników.

Wysokie czêstotliwoci s¹ ekstremalnie dok³adne dziêki 1
driverovi cinieniowemu, a potêgê pasma niskiego rodka
zapewnia 12 woofer wysokiej mocy.
Instalacja jest ³atwa przez cztery punkty monta¿owe M10 w
obudowie.

Wyj¹tkowe uderzenie basu gwarantuje wysokiej mocy 15
woofer, z niskimi zniekszta³ceniami. ART 315 to perfekcyjne
rozwi¹zanie do odtwarzania muzyki i aplikacji instalacyjnych,
gdzie wymaga siê zewnêtrznego zasilacza.
Wyposa¿ona jest w cztery punkty monta¿owe M10.

