Dziedzictwo dzwieku
´
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KONSTRUKCJA
Seria ART 4 to nowoæ w s³ynnej na ca³y wiat serii ART, przenonych
kolumn g³onikowych RCF, ³¹cz¹cych legendarn¹ jakoæ i wytrzyma³oæ
serii ART 3 z najnowsz¹ technologi¹ wzmacniaczy DIGIPRO, rozwiniêtej
w serii ART 7.
Wygl¹d serii ART 4 odzwierciedla funkcjonalnoæ i agresywny design
Serii 7, a nowy projekt cyfrowego wzmacniacza 400W (300 W na
niskie pasmo, 100 W na wysokie) po³¹czony z unikatow¹ technolog¹
przetworników RCF,, sprawia ¿e ART 4 jest krzykiem techniki,
sprawdzaj¹cym siê w ka¿dej przenonej aplikacji nag³onienia
dwiêkiem.
26

Kszta³ obódów ka¿dej kolumny serii 4 umo¿liwia u¿ycie jej w konfiguracji monitora scenicznego.

KOMPONENTY
Nowe kolumny s¹ wyposa¿one w potê¿ny DSP, który zarz¹dza zwrotnic¹, korekcj¹, miêkkim
limiterem, kompresj¹, oraz dynamicznym podbiciem basu. Kontroluje nieustann¹ interakcjê
pomiêdzy sygna³em wejciowym, zasilaczem impulsowym i stopniem wyjciowym PWM,
przetwarzaj¹c kluczowe informacje dotycz¹ce stanu sygna³u wewnêtrznego przep³ywaj¹cego
od wejcia do g³onika, monitoruj¹c impedancjê i wy³¹czaj¹c kolumnê w przypadku zwarcia.
DSP kontroluje równie¿ temperaturê i miêkki limiter, chroni¹c tym g³oniki.
Technologia nawijania cewek wewn¹trz i na zewn¹trz karkasu zosta³a zastosowana we
wszystkich `przetwornikach Serii 4, umo¿liwiaj¹c pracê g³onika w ni¿szej temperaturze graj¹c
d³u¿ej i g³oniej. Zastosowanie neodymowych magnesów drastycznie zmniejszy³o wagê
finalnego produktu.

ART 408-A

400 W, 8, 1, AKTYWNY DWUDRO¯NY G£ONIK
ART 408-A to perfekcyjna wielozadaniowa kolumna na ma³y
wystêp w pomieszczeniach lub monitoring na deskach redniej
plenerowej sceny.
Ma³y lecz potê¿ny, dziêki nowemu wzmacniaczowi cyfrowemo
400 W i nedymowym g³onikowm, ART 408-A potrafi dostarczuyæ
niez³ej mocy i precyzji dwiêku.

ART 410-A

400 W, 10, 1, AKTYWNY DWUDRO¯NY G£ONIK

Stylizacja Serii ART 4 wygl¹da agresywnie, zachowuj¹c znajom¹
ergonomiê ART, i jest wynikiem dok³adnych badañ nad
funkcjonalnoci¹ i akustyk¹.
Porty Bass reflex zosta³y ponownie zwymiarowane by osi¹gn¹æ
maksimum efektywnoci.
Ka¿dy detal obudowy, od procesu kszta³towania do tekstury
zewnêtrznej zosta³ dok³adnie przestudiowany, by zagwarantowaæ
maksimum niezawodnci i wytrzyma³oci podczas intensywnej pracy

ART 410-A to ekstremalnie kompaktowa i mocna kolumna,
sprawdzaj¹ca siê w du¿ej liczbie aplikacji live, b¹d DJ.

Obudowy kolumn serii ART 4, zosta³y wykonane ze specjalnego
materia³u kompozytowego opartego na polipropylenie, i zosta³y tak
zaprojektowane by zminimalizowaæ drgania nawet przy
maksymalnym ustawieniu g³onoci.

Kilka ART 410-A umo¿liwi utrzymanie systemu PA lekkiego
i maksymalnie kompaktowego, bez kompromisu jakoci dwiêku
i mocy wyjciowej.

Wzmacniacze s¹ umieszczone na aluminiowej p³ycie, zintegrowanej z
górnym uchwytem powleczonym gum¹. Taka konstrukcja daje
mocniejsz¹ i ³atwiejsz¹ w transporcie obudowê.
Na spodzie kolumn umieszczone jest wytrzyma³e stalowe pole
monta¿owe, umo¿liwiaj¹ce postawienie kolumny na statywie.
3 diody stanu - Power / Signal / Status umo¿liwiaj¹ monitorowanie
stanu systemu.
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KOLUMNY WIELOZADANIOWE

PERFEKCJA NA SCENIE
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ART 412-A

400 W, 12, 1, AKTYWNY DWUDRO¯NY G£ONIK
ART 412-A to optymalny wybór do pracy na ¿ywo, gdzie wymaga siê
pe³nego pasma, wymienitej reprodukcji basu i ekstra ude¿enia wokalu.
Wysokie czêstotliwoci s¹ precyzyjne i naturalne, dziêki zastosowaniu
drivera cinieniowego z 1 wyjciem, mylarow¹ membran¹, nisk¹
kompresj¹, optymaln¹ promieniow¹ geometri¹ o korektorem fazy.

Wszystkie przetworniki u¿yte w Serii ART 4 wyró¿nia lekki
neodymowy magnes, gwarantuj¹c lepsze parametry i
u³atwiaj¹c transport.
Nowa 15 neodymowa konstrukcja woofera z 2,5 cewk¹,
zosta³ specjalnie zaprojektowana dla ART 415-A. W
po³¹czeniu z perfekcyjn¹ konstrukcj¹ portów reflex w
obudowie, nowy woofer daje ekstremalnie dok³adn¹
reprodukcjê mid basowych czêstotliwoci i energiczny bas.
Du¿ych rozmiarów tuba o sta³ej kierunkowoci, zosta³a
zaprojektowana by zapewniæ precyzyjne rozproszenie.
Wszystkie modele wyposa¿one s¹ w ergonomiczne uchwyty z
twardego plastiku, z wewnêtrzn¹ gumowan¹ rêkojeci¹, dla
lepszej mobilnoci.
W ka¿dym wzmacniaczu znajduje siê zarówno wejcie i
wyjcie XLR, jak i wejcie Jack, dla maksimum elastycznoci
po³¹czeñ.
£atwo dostêpne pokrêt³o g³onoci na tylnym panelu,
umo¿liwia ustawienie ca³kowitej g³onoci koluny w
zale¿noci od aplikacji.

ART 415-A

400 W, 15, 1, AKTYWNY DWUDRO¯NY G£ONIK
ART 415-A to optymalny wybór do pracy na ¿ywo, gdzie wymaga siê
pe³nego pasma, wymienitej reprodukcji basu i ekstra ude¿enia wokalu.
Wysokie czêstotliwoci s¹ precyzyjne i naturalne, dziêki zastosowaniu
drivera cinieniowego z 1 wyjciem, mylarow¹ membran¹, nisk¹
kompresj¹, optymaln¹ promieniow¹ geometri¹ o korektorem fazy, a
mocny bas gwarantuje mowa konstrukcja 15 neodymowego woofera.

WYZSZA
˙
SZTUKA DZWIEKU
˛
Woofery i Drivery Cinieniowe s¹ precyzyjnie budowane w naszej
W³oskiej fabryce w Reggio Emilia, za pomoc¹ najlepszych
technologii RCF w modulowaniu i monta¿u, na bazie profesjonalnej
wiedzy i dowiadczenia, pozwalaj¹cych na utrzymanie
ekstremalnie wysokich standardów.
Nowy 2 neodymowy driver cinieniowy z membran¹ z czystego
tytanu, rozbudowany dla ART 422-A i 425-A cechuje
kompleksowa geometria zawieszenia i bezporednio
napêdzana cewka, oferuj¹ce transparentny dwiêk
rodkowego pasma i ektremaln¹ wiernoæ w reprodukcji
najwy¿szych czêstotliwoci.
Prze³¹czany tryb korekcji udostêpnia dwa ró¿ne
ustawienia:
- Rozsze¿ona odpowied, z delikatnie zaakcenntowan¹
odpoweidz¹ basu, do muzyki odtwarzanej i aplikacji z
niskim poziomem g³onoci.
- Liniowa odpowied, do pracy kolumny z ¿ywym
miksem.
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ART 422-A

400 W, 12, 2, AKTYWNE DWUDRO¯NE G£ONIKI
ART 422-A to dwudro¿na aktywna kolumna g³onikowa, dostarczaj¹ca
ekstremalnie liniowej odpowiedzi czêstotliwociowej, precyzyjnn¹ i
g³êbok¹ kontrolê niskich czêstotliwoci, dziêki perfekcyjnemu miksowi
szybkich i wysoko efektywnych przetworników.
Przejrzysty dwiêk rednicy i ekstremaln¹ wiernoæ detali wysokich
czêstotliwoci gwarantuje nowy 2 neodymowy driver cinieniowy,
zaprojektowany specjalnie do tej kolumny.

ART 425-A

400 W, 15, 2, AKTYWNE DWUDRO¯NE G£ONIKI
ART 425-A to dwudro¿na aktywny system nag³onieniowy z szerokim
rozproszeniem. Sk³ada siê z cyfrowego wzmacniacza wysokiej mocy 400
W, kompletnej elektronicznej sekcji procesora i przetworniki RCF neodymowe, wysokiej mocy i niskich zniekszta³ceniach. System jest
unikatowy w swojej klasie ze wzglêdu na wyjcie i zrozumia³oæ wokalu.
Nowa 15 konstrukcja neodymowego woofera z 3 cewk¹, zosta³a
specjalnie opracowana dla ART 425-A. Wpo³¹czeniu z perfekcyjn¹
konstrukcj¹ portów reflex w obudowie, nowy woofer daje ekstremalnie
dok³adn¹ reprodukcjê mid basowych czêstotliwoci i energiczny bas.
Nowy 2 neodymowy driver cinieniowy z membran¹ z czystego tytanu
cechuje kompleksowa geometria zawieszenia i bezporednio napêdzana
cewka, oferuj¹c transparentny dwiêkrodkowego pasma i ektremaln¹
wiernoæ w reprodukcji najwy¿szych czêstotliwoci.
Dziêki temu ART 425-A zapewnia najwiêksz¹ zrozumia³oæ w ka¿dej
aplikacji profesjonalnego dwiêku.

