
Podłącz swój najlepszy mikrofon do systemu D LINE, 
i od razu delektuj się dokładnym brzmieniem i niesamowitą dynamiką.

KOLUMNY AKTYWNE

SPEC. AKUSTYCZNA
Pasmo przenoszenia
Max SPL
Poziomy k¹t pokrycia
Pionowy k¹t pokrycia
Przetwornik ci�nieniowy
Przetwornik �redniotonowy
Woofer 

SEKCJA WEJ�CIA
Z³¹cze wej�ciowe
Z³¹cze wyj�ciowe
Czu³o�æ wej�cia

SEKCJA PROCESORA
Czêstotliwo�æ zwrotnicy
Zabezpieczenia
Limiter
Regulacja

WZMACNIACZ
Cz³kowita moc
Wysokie czêstotliwo�ci
Niskie czêstotliwo�ci
Ch³odzenie
Pod³¹czenie

SPEC. FIZYCZNA
Wysoko�æ
Szeroko�æ
G³êboko�æ
Waga
Obudowa
Osprzêt
Uchwyty

HDL 20-A

55 Hz - 20 kHz
135 dB
100°
15° max.
2�, 3.0� cewka.
-
2x10�, 2.5� cewka.

XLR
XLR
-2  dBu / + 4 dBu

1000 Hz
termiczne, RMS
miêkki limiter
Cluster, HF, High curving,
Indoor 

1400 W Peak, 700 W RMS
200 Watt RMS
500 Watt RMS
konwekcyjne
Powercon In

   
294 mm
705 mm
445 mm
29 Kg
Kompozyt PP
£¹czniki do podwieszania
2 boczne

230V p/n 13040007

HD 12-A

45 Hz - 20 kHz
130 dB
90°
60°
1�, 1.75� cewka.
-
12�, 3.0� cewka.

XLR, Jack
XLR
-2  dBu / + 4 dBu

 
1600 Hz
termiczne, RMS
miêkki limiter
volume, EQ shape, Mic/line
 

1200 W Peak, 600 W RMS
150 Watt RMS
450 Watt RMS
konwekcyjne
VDE In

  
647 mm
380 mm
380 mm
16.7 Kg
Kompozyt PP
2 x M10 punkty monta¿owe
2 boczne, 1 górny

230V p/n 13040005

HDL 18-AS

30 Hz - 140 Hz
135 dB
-
-
-
-
18�, 4.0� cewka.

XLR
XLR
-2  dBu / + 4 dBu

-
termiczne, RMS
miêkki limiter
volume, EQ shape, xover
 

2000 W Peak, 1000 W RMS
-
1000 Watt RMS
konwekcyjne/wymuszone
Powercon In/Out
   
 
511.5 mm
700 mm
620 mm
48.4 Kg
Sklejka brzozy ba³tyckiej
£¹czniki do podwieszania
2 boczne

230V p/n 13040009

HD 10-A

50 Hz - 20 kHz
129 dB
90°
60°
1�, 1.75� cewka.
-
10�, 2.5� cewka.

XLR, Jack
XLR
-2  dBu / + 4 dBu

1700 Hz
termiczne, RMS
miêkki limiter
volume, EQ shape, Mic/line
 

1200 W Peak, 600 W RMS
150 Watt RMS
450 Watt RMS
konwekcyjne
VDE In

   
527 mm
303 mm
302.5 mm
13.9 Kg
Kompozyt PP
2 x M10 punkty monta¿owe
1 boczny, 1 górny

230V p/n 13040003

CYFROWA POTÊGA DLA PROFESJONALISTÓW
 

CA£KOWITA JAKO�Æ RCF

ZAPROJEKTOWANE DO PRACY

MOC
JEST LEKKA

Obudowy kolumn  D LINE, s¹ wyt³aczane ze specjalnego kompozytu polipropylenowego, t³umi¹c wibracje nawet przy maksymalnych poziomach g³o�no�ci. Ka¿dy 
detal, od procesu wyt³aczania do koñcowej tekstury, zosta³ dok³adnie przestudiowany zapewniaj¹c maksymaln¹ niezawodno�æ i wytrzyma³o�æ w intensywnej pracy 
mobilnej. Kszta³t dwudro¿nych kolumn D LINE, mo¿na u¿ywaæ w konfiguracji monitorów scenicznych.
Wszystkie modele s¹ wyposa¿one w ergonomicznie zaprojektowane aluminiowe uchwyty, z wewnêtrzn¹ gumow¹ rêkoje�ci¹, u³atwiaj¹c przenoszenie.
Wszystkie kolumny s¹ niesamowicie lekkie, zaprojektowane do ³atwego transportu i instalacji, zapewniaj¹c d³ug¹ niezawodn¹ pracê.

Technologia wzmacniaczy Klasy D, w serii produktów D LINE, mie�ci w sobie ogromn¹ wydajno�æ pracy z wysok¹ efektywno�ci¹ w lekkim rozwi¹zaniu. Zapewnia ona 
zakres dynamiki wymagany do naturalnej reprodukcji ka¿dego sygna³u wej�ciowego. Wzmacniacze serii D LINE daj¹ ultra szybki atak, realistyczn¹ odpowied� 
transjentów i imponuj¹ce osi¹gi brzmieniowe. Zintegrowany procesor DSP zarz¹dza podzia³em pasma, korekcj¹, limiterem, kompresj¹ i dynamicznym podbiciem 
basu. Kontroluje nieustann¹ interakcjê pomiêdzy sygna³em wej�ciowym, zasilaczem impulsowym i stopniem wyj�ciowym PWM, przetwarzaj¹c kluczowe informacje 
dotycz¹ce stanu sygna³u wewnêtrznego przep³ywaj¹cego od wej�cia do g³o�nika, monitoruj¹c impedancjê i wy³¹czaj¹c kolumnê w przypadku zwarcia. DSP kontroluje 
równie¿ temperaturê i miêkki limiter, chroni¹c tym g³o�niki.

Wszystkie kolumny D LINE, posiadaj¹ nowo zaprojektowane przetworniki, gwarantuj¹c jeszcze lepsze osi¹gi. 
Wysokiej jako�ci woofery daj¹ ekstremalnie dok³adnie odwzorowane mid basu i bas z dobrym kopniêciem. 
U¿ycie nowych 1� driverów ci�nieniowych, zapewnia transparenty d�wiêk �redniego pasma i maksymaln¹ wierno�æ w reprodukcji najwy¿szych czêstotliwo�ci. Du¿ych 
rozmiarów, sta³o kierunkowe tuby, zapewni¹ precyzyjne rozproszenie, i perfekcyjne obci¹¿enie przetworników.

Arcade Audio sp. z o.o.  ul. Galicyjska 2    32-091 Micha³owice
tel. +48124206300 fax. +48124206302   info@arcadeaudio.com.pl   www.arcadeaudio.pl

Dystrybucja



HDL 18-AS
AKTYWNY SUBWOOFER WYSOKIEJ MOCY
1000 W, 18� 

AKTYWNY MODU£ LINE ARRAY
700 W, 2x10�, 2�

- 1400 Wat Peak, 700 Wat RMS
- 2x10� Woofer, 2.5� cewka.
- 2� Driver Ci�nieniowy, 3.0� cewka.

AKTYWNY MODU£ LINE ARRAY

AKTYWNY DWUDRO¯NY MONITOR
600 W, 10�, 1�

HD 10-A

HD 12-A
AKTYWNY DWUDRO¯NY MONITOR
600 W, 12�, 1�

MOC JEST   LEKKA

Wielkoformatowy driver ci�nieniowy RCF to kluczowa 
zaleta HDL20-A. Ca³y zakres wokalu jest przenoszony 
przez ten przetwornik. Wy�mienita skuteczno�æ, 
klarowno�æ, wy¿sze ci�nienia i lepsze pokrycie

HDL18-AS jest zasilany z 1000 Watowego 
cyfrowego wzmacniacza. Panel wzmacniacza 
jest zintegrowany z tylnym, �rodkowym 
zaczepem do podwieszania. HDL18-AS to kompaktowy, wysokiej mocy  subwoofer do systemów Line 

Array, zaprojektowany do uzupe³nienia systemu g³o�nikowego HDL 20-A

Konstrukcja bass reflex gwarantuje g³êbok¹ i liniow¹ odpowied� mocy, 
woofer z 4� cewk¹ i wentylowan¹ konstrukcj¹ gwarantuje minimalne 
straty mocy. System posiada zintegrowan¹ mechanikê kompatybiln¹ z 
modu³ami Line Array HDL20-A.

HD 12-A oferuje ekstremalnie liniow¹ odpowied� i precyzyjne, kontrolowane 
niskie czêstotliwo�ci. 1� driver ci�nieniowy gwarantuje wy�mienit¹ projekcjê 
d�wiêku wewn¹trz i na zewn¹trz budynków. Jest to idealna kolumna jako 
g³ówne nag³o�nienie w ma³ych systemach PA, do wysokiej mocy monitoringu.

HD 10-A z wyj¹tkowym pe³nym pasmem, to 
optymalny wybór przy ¿ywym d�wiêku, oraz w 
instalacjach.

Dziêki g³êbokiemu uderzeniu basu, czystej 
�rednicy i precyzyjnych wysokich 
czêstotliwo�ciach, oferuje najwy¿sz¹ spójno�æ 
wokalu i muzyki, od ¿ywego d�wiêku przez 
odtwarzan¹ muzykê i monitoring, do aplikacji 
instalacyjnych.

Tylko kolumny RCF z kompozytowego 
materia³u posiadaj¹ wielkoformatowe drivery 
ci�nieniowe.

Wszytkie modele D LINE wyposa¿one s¹ w 
aluminiowe uchwyty z gumow¹ rêkoje�ci¹.

HDL20-A posiada 
konfigurowaln¹ 
mechanikê. K¹ty 
pomiêdzy modu³ami s¹ 
zmienne ze skokiem 
dwóch stopni. W 
odró¿nieniu do 
produktów 
konkurencyjnych z 
sta³ym zakrzywieniem, 
w HDL20-A mo¿liwe 
jest utworzenie 
prawdziwego 
zakrzywienia J lub 
spiralnego

Staranny projekt akustyczny, bezkompromisowe przetworniki i unikatowa 
kompozytowa obudowa, sprawia ¿e design HDL 20-A jest preferowanym 
narzêdziem wielu profesjonalistów. Perfekcyjny do pracy z ¿ywym d�wiêkiem, 
oraz niezawodny w instalacjach.
HDL 20-A to idealny wybór gdy wymagany jest system line array, oraz 
niezbêdne jest szybkie i ³atwe ustawienie. System zasilany jest z dwudro¿nego, 
cyfrowego wzmacniacza 1400 Wat Peak, a d�wiêk jest przetwarzany przez 
wydajny procesor DSP. Przetwarzanie zawiera korekcjê rozmiaru klastra oraz 
propagacjê wysokich czêstotliwo�ci, oraz specjalne nowe ustawienie dla pracy 
wewn¹trz budynków oraz z du¿ym zakrzywieniem klastra. System posiada 
legendarne przetworniki RCF; dwa potê¿ne 10� woofery jako mocna 
podstawa basowa, i wielkoformatowy driver ci�nieniowy z 3� cewk¹, daj¹cy 
czysty wokal z wysok¹ precyzj¹ i niesamowit¹ dynamik¹.

AKTYWNY MODU£ LINE ARRAY
600 W, 2x10�, 2�

HDL 20-A


