To be the leading and most trusted provider
of high quality professional audio systems worldwide.

TouchMix 16 a TouchMix 8

Kompaktní digitální mixážní pulty s dotykovým ovládáním QSC TouchMix přináší zcela
nový rozměr zvukové kvality, výbavy a funkčních možností pro koncerty v lokálních
hudebních klubech, firemní večírky, plesy, privátní akce a veškeré podobné „menší“
podniky. Prostě všude tam, kde byl doposud zvukař obvykle odkázán pouze na malý
analogový mix, s nedostatečnou výbavou.

U řady TouchMix je pro každého zvukového mistra připravena kompletní baterie prostředků
pro zpracování zvuku, zahrnující plně parametrický čtyřpásmový ekvalizér doplněný o nezávislé individuálně laditelné filtry HPF a LPF a samozřejmě také gate a kompresory na všech vstupech.
Zdatně jim sekunduje sada procesorů určená k dokonalému zvukovému ošetření výstupů. Zde má zvukař
pro každou výstupní sběrnici k dispozici 1/3 oktávový EQ, limiter, delay a čtveřici úzkých notch filtrů, jejichž
úkolem je precizní a rychlý boj s případnou zpětnou vazbou.
Dalšími prostředky na něž se uživatel QSC TouchMix může plně spolehnout, představují čtyři nezávislé
DSP efektové procesory u nichž je na výběr z několika efektů typu reverb, echo, delay, chorus, nebo pitch
change.
Velkým pomocníkem, zejména pro zpěváky, kteří si nejsou svými hlasovými schopnostmi stoprocentně
jistí, je pátý DSP procesor - korektor intonace, který je možné přiřadit jednomu libovolnému kanálu.
Nedocenitelný užitek přináší rovněž přímé vícestopé nahrávání všech vstupních kanálů a stereo výstupu
na HD USB 3.0, který jednoduše a bez dalších mezičlánků připojíte do USB jednoho ze dvou konektorů
na zadním panelu.
Zkušený zvukař má tedy k dispozici naprosto stejné možnosti úpravy zvuku jako na velkých digitálních
mixech, používaných při ozvučování velkých prestižních akcí, ovšem v praktickém, snadno přenosném,
takřka „kapesním“ balení.
Výrobce však počítá také s tím, že TouchMix může ovládat i naprostý laik a proto je možné všechny funkcemi nadupané procesory přepnout z profesionálního režimu „Advanced“ do uživatelského režimu „Simple“,
v němž se počet ovládacích prvků snižuje pouze na nezbytné a velmi přehledné minimum.
Parametry zpřístupňuje rozměrný barevný dotykový displej, který v případě potřeby dálkového ovládání
můžeme nahradit tabletem Apple iPad komunikujícím přes WiFi. Tabletů může být současně připojeno
až 10, což přináší hudebníkům zajímavou možnost nastavovat si autonomně hlasitostní poměry ve svých
monitorech, zvukovému mistrovi nabízí příležitost rozšířit si počet parametrů, které má okamžitě
k dispozici „po ruce“ a v neposlední řadě též dovoluje nastavovat zvuk z libovolného místa sálu.
Práci urychluje multifunkční enkodér a čtyři uživatelsky definovaná tlačítka, zajišťující přístup k nejpoužívanjěším funkcím, dále je k dispozici 8 DCA, a 8 mutovacích skupin. Všechny vytvořené presety i kompletní
scény lze ukládat do interní paměti, nebo na externí USB flash disk. Součástí dodávky je miniaturní USB
WiFi adaptér a GigBag. V seznamu doplňkového příslušenství najedeme adaptér pro montáž obou verzí
mixu do standardního 19“ racku, ve kterém zaberou 7U.

TouchMix 16
Celkový počet vstupů: 20
Mikrofoní vstupy: 12 (XLR)
Kombinované Mic/Line vstupy: 4 (Combo)
Linkové vstupy: 4 (2 x stereo Jack 6,3)
Vstup pro Talkback: (XLR)
Samostatný kanál pro USB: stereo
Celkový počet výstupů: 12
Main LR: (XLR)
Mono Aux: 6 (XLR)
Stereo Aux: 2 (2 x stereo Jack 6,3)
Sluchátkový výstup: (stereo Jack 6,3)
Monitor výstup: (stereo Jack 6,3)

TouchMix 8
Celkový počet vstupů: 12
Mikrofoní vstupy: 4 (XLR)
Kombinované Mic/Line vstupy: 4 (Combo)
Linkové vstupy: 4 (2 x stereo Jack 6,3)
Samostatný kanál pro USB: stereo
Celkový počet výstupů: 6
Main LR: (XLR)
Mono Aux: 4 (XLR + 1 x stereo Jack 6,3 pro AUX 3/4 )
Sluchátkový výstup: (1 x stereo Jack 6,3)

Zesilovače PLD

Zesilovače řady PLD představují revoluční pokrok v oblasti technologií a inovací.
Díky funkci Flexible Amplifier Summing Technology™ (FAST), pokročilé DSP
jednotce s unikátním systémem konfigurace a distribuce výstupního výkonu a
nové generaci zesilovačů třídy D, nabízí bezkonkurenční zvukový zážitek.
Zesilovače PLD poskytují mimořádně stabilní výkon, který mají na starosti celkem tři interní zesilovací moduly s možností
rozložení energie až pro 4 nezávislé kanály. Každý zesilovač má vlastní DSP jednotku s možností programování různých konfigurací reproduktorů. V praxi to znamená, že jeden zesilovač řady PLD dokáže pokrýt potřeby např. čtyř odposlechových
kanálů, 2+1 systému (2 x satelit + 1 x sub) a zvládne i pokročilejší kombinace jako TriAmp s dvojnásobným můstkovým
výkonem pro basové pásmo + středy + výšky, nebo klasické stereo s můstkově zdvojnásobeným výkonem pro každý
z kanálů a dokáže také koncentrovat veškerý výkonový potenciál všech zesilovacích modulů do jednoho mono kanálu
(např. pro sekci subwooferů).
Zvláštností je kombinace tzv. bridge a paralelního režimu, při jednokanálovém provozu, která poskytne maximum energie
v pásmu nejčastěji používaných impedancí reproduktorů (1-8 Ohm), bez nutnosti složitě počítat impedanci aktuálního
zapojení. To úzce souvisí s další nevšední dispozicí zesilovačů řady PLD, jíž je schopnost soustředit veškerý výkon všech
kanálů do zátěže pouze 1 Ohm.
Díky těmto vlastnostem je možné v celém ozvučovacím systému použít pouze jeden shodný model zesilovače pro pokrytí naprosto všech požadovaných úkolů. To přináší výrazný benefit v podobě maximálně flexibilní využitelnosti
pořízené techniky a z toho plynoucí rychlé návratnosti vstupní investice. Díky integrované DSP jednotce nejsou výrobky řady PLD pouze obyčejné zesilovače, ale představují současně sofistikovaný speaker management procesor, který má
oproti běžným externím rackovým zařízením náskok v tom, že v každém okamžiku naprosto přesně ví, co dělá zesilovač. Tento synergický přístup umožňuje pracovat mnohem přesnějším a efektivnějším způsobem s dynamikou signálu a
úrovní zesílení, aniž by docházelo k nežádoucímu zkreslení signálu.
DSP jednotka nabízí čtyři kanály crossover filtrů, parametrický EQ, kompenzaci zpoždění (delay) a dynamický procesing. Navíc, v kombinaci s pasivními reproduktory QSC je možné využít funkce Intrinsic Correction™, která v reálném čase
kompenzuje frekvenční nelinearitu mezi jednotlivými měniči v reprosoustavě a zaručuje tak naprosto shodný zvukový projev reproboxu při všech úrovních hlasitosti. Nastavení DSP jednotky lze ukládat jako předvolby do 50-ti uživatelských pozic, vybírat je možné rovněž ze 20 továrních presetů, které pokryjí potřeby většiny běžných aplikací.
Zesilovače jsou vybaveny funkcí Power Factor Correction (PFC), která vyhodnocuje a vyrovnává průběhy křivek napětí v obvodu zesilovače a na vstupu z napájecí sítě, což zesilovači dovoluje odebírat proud z rozvodů efektivnějším způsobem, jenž šetří energii a klade nižší nároky na stabilitu rozvodné sítě. Řada PLD je primárně určena pro mobilní ozvučení. Tomu odpovídá výbava vstupními konektory XLR a výstupními Neutrik Speakon. Pracovníky, kteří mají na starosti
manipulaci s technikou jistě potěší fakt, že hmotnost ani jednoho z modelů výrazněji nepřesahuje 10 kg.

PLD 4.2

PLD 4.3

PLD 4.5

Trvalý výkon 4 kanály: 4 x 400W @ 8Ω, 4 x 400W @ 4Ω, 4 x 350W @ 2Ω
Dynamický výkon 4 kanály: 4 x 500W @ 8Ω, 4 x 700W @ 4Ω, 4 x 625W @ 2Ω
Trvalý výkon 2 kanály (můstkový režim): 2 x 800W @ 8Ω, 2 x 800W @ 4Ω,
2 x 650W @ 2Ω
Dynamický výkon 2 kanály (můstkový režim): 2 x 1200W @ 8Ω,
2 x 1500W @ 4Ω, 2 x 1500W @ 2Ω
Trvalý výkon 1 kanál (můstkově-paralelní režim): 1 x 1500W @ 8Ω,
1 x 1600W @ 4Ω, 1 x 1600W @ 2Ω, 1 x 1600W @ 1Ω
Dynamický výkon 1 kanál (můstkově-paralelní režim): 1 x 1600W @ 8Ω,
1 x 2500W @ 4Ω, 1 x 1700W @ 2Ω, 1 x 2500W @ 1Ω
Typické zkreslní: 0,01-0,03% @ 8Ω, 0,03-0,06% @ 4Ω
Maximální zkreslení: 1% @ 4-8Ω
Frekvenční rozsah: 20Hz-15kHz (+/- 0,2dB), 20Hz-20 kHz (+0,2/-0,7dB)
Damping faktor: >150
Rozměry: 89 x 482 x 305mm, 19“ rack-2HU
Hmotnost: 10 kg

Trvalý výkon 4 kanály: 4 x 625W @ 8Ω, 4 x 625W @ 4Ω, 4 x 625W @ 2Ω
Dynamický výkon 4 kanály: 4 x 900W @ 8Ω, 4 x 1400W @ 4Ω, 4 x 1200W @ 2Ω
Trvalý výkon 2 kanály (můstkový režim): 2 x 1250W @ 8Ω, 2 x 1250W @ 4Ω,
2 x 1250W @ 2Ω
Dynamický výkon 2 kanály (můstkový režim): 2 x 2400W @ 8Ω,
2 x 2000W @ 4Ω, 2 x 2500W @ 2Ω
Trvalý výkon 1 kanál (můstkově-paralelní režim): 1 x 2500W @ 8Ω,
1 x 2500 W @ 4Ω, 1 x 2500W @ 2Ω, 1 x 2500W @1Ω
Dynamický výkon 1 kanál (můstkově-paralelní režim): 1 x 3500W @ 8Ω,
1 x 5000W @ 4Ω, 1 x 3500W @ 2Ω, 1 x 5000W @ 1Ω
Typické zkreslní: 0,01-0,03% @ 8Ω, 0,03-0,06% @ 4Ω
Maximální zkreslení: 1% @ 4-8Ω
Frekvenční rozsah: 20Hz-15kHz (+/- 0,2dB), 20Hz-20kHz (+0,2/-0,7dB)
Damping faktor: >150
Rozměry: 89 x 482 x 406mm, 19“ rack-2HU
Hmotnost: 11,3kg

Trvalý výkon 4 kanály: 4 x 1150W @ 8Ω, 4 x 1250W @ 4Ω, 4 x 625W @ 2Ω
Dynamický výkon 4 kanály: 4 x 1200W @ 8Ω, 4 x 2000W @ 4Ω, 4 x 1600W @ 2Ω
Trvalý výkon 2 kanály (můstkový režim): 2 x 2250W @ 8Ω, 2 x 2250W @ 4Ω,
2 x 2100W @ 2Ω
Dynamický výkon 2 kanály (můstkový režim): 2 x 4000W @ 8Ω, 2 x 2400W @ 4Ω,
2 x 4000W @ 2Ω
Trvalý výkon 1 kanál (můstkově-paralelní režim): 1 x 4200W @ 8Ω, 1 x 4200W @ 4Ω,
1 x 4200W @ 2Ω, 1 x 3700W @ 1Ω
Dynamický výkon 1 kanál (můstkově-paralelní režim): 1 x 4500W @ 8Ω,
1 x 7500W @ 4Ω, 1 x 4500W @ 2Ω, 1 x 7500W @ 1Ω
Typické zkreslní: 0,01-0,03% @ 8Ω, 0,03-0,06% @ 4Ω
Maximální zkreslení: 1% @ 4-8Ω
Frekvenční rozsah: 20Hz-15kHz (+/- 0,2dB), 20Hz-20kHz (+0,2/-0,7dB)
Damping faktor: >150
Rozměry: 89 x 482 x 406mm, 19“ rack-2HU
Hmotnost: 11,8 kg

Zesilovače GXD

Zesilovače QSC série GXD jsou ideálním řešením pro náročné mobilní ozvučovací aplikace a pevné instalace,
kde je požadováno propojení solidního výkonu s chytrými funkcemi DSP a současně maximální flexibilita za
přijatelnou cenu.
Řada obsahuje dva modely, kterým pokročilá
technologie Class-D poskytuje nadstandardní
výkon v příjemně lehkém balení, jehož hmotnost ani v jednom případě nepřekračuje 6 kg.
Uživatel se může spolehnout na sofistikovanou
DSP jednotku, zajišťující plnohodnotný speaker
management. Zahrnuje crossover s HP a LP Filtry (24dB/oct LR), 4-pásmový parametrický EQ,
delay (až 50 ms) a RMS/Peak limiter. Unikátní
digitální limiter integrovaný v DSP prediktivně
předchází poškození reproduktorů tím, že na
základě uživatelem vložených informací o
doporučeném trvalém zatížení a impedanci
připojených měničů, upravuje maximální výstupní výkon dle zvolené limitační charakteristiky Mild, Medium a Agressive tak, aby byl pro reproduktory
vždy naprosto bezpečný. Všechny funkce ovládané prostřednictvím otočných enkodérů a funkčních tlačítek jsou
přehledně zobrazeny na displeji a nastavené hodnoty je možné ukládat. K dispozici je rovněž 20 „startovních“
továrních presetů, které zahrnují nejběžnější systémové konfigurace.
Na vysoké energetické efektivitě a nízké hmotnosti zesilovačů se podílí také univerzální a celosvětově použitelný
spínaný napájecí zdroj, který zajišťuje spolehlivou dodávku energie i v místech, kde není napěťově zcela stabilní
rozvodná síť.
Snadné propojení s dalšími prvky ozvučovacího systému zajišťuje kombinace vstupních konektorů XLR a TRS a
výstupní sekce, kde standardní konektory Speakon NL4 doplňují šroubovací svorky.

GXD 4
Trvalý výkon 2 kanály: 2 x 400W @ 8Ω, 2 x 600W @ 4Ω
Dynamický výkon 2 kanály: 2 x 600W @ 8Ω, 2 x 800W @ 4Ω
Typické zkreslení: 1% (@1kHz, plný výkon)
SNR (A, 20 Hz-20 kHz): 100dB
Frekvenční rozsah: 20Hz-20kHz (+0,7/-0,8dB)
Damping faktor: 100
Rozměry: 89 x 483 x 259mm, 19“ rack-2HU
Hmotnost: 5,1kg

GXD 8
Trvalý výkon 2 kanály: 2 x 800W @ 8Ω, 2 x 1200W @ 4Ω
Dynamický výkon 2 kanály: 2 x 1500W @ 8Ω, 2 x 2250W @ 4Ω
Typické zkreslní: 1% (@ 1kHz, plný výkon)
SNR (A, 20 Hz – 20 kHz): 100 dB
Frekvenční rozsah: 20Hz-20kHz (+0,7/-0,8dB)
Damping faktor: 100
Rozměry: 89 x 483 x 259mm, 19“ rack-2HU
Hmotnost: 6,0kg

Zesilovače GX

Zesilovače QSC řady GX jsou ideálním výrobkem pro aplikace, kde jsou požadavky na maximální
výkon a mobilitu na jedné straně limitovány rozpočtovými možnostmi na straně druhé.
Neschází jim žádná z charakteristických vlastností, kterými se proslavily výrobky s logem QSC – profesionální zvuková kvalita, pečlivá konstrukce,
precizní výroba a dlouhodobá spolehlivost. K tomu přidávají moderní design, variabilní možnosti vstupů a výstupů, nízkou hmotnost a pokročilé
ochranné obvody. Série GX představuje čistou užitnou hodnotu, jíž může používat každý. Jednotlivé modely v řadě GX jsou navrženy tak, aby
mohly poskytnout vždy to správné množství výkonu pro nejoblíbenější typy a výkonové kategorie reproduktorů – GX3 pro kategorii 300 W, GX5
pro 500 W a GX7 pro 700W reproduktory s impedancí 8 Ohm, samozřejmě však zvládnou dodat potřebnou energii také měničům se 4 Ohmovou
impedancí.
Modely GX3 a GX5 využívají klasický napájecí zdroj s toroidním transformátorem, nejvýkonnějšímu typu GX7 potom zajišťuje dodávku proudu
spínaný zdroj shodný se zesilovači osvědčené profesionální řady QSC PowerLight. Série GX se díky tomu pyšní jedním z nejlepších poměrů
výkonu a hmotnosti ve své cenové třídě na trhu. Zároveň se u všech typů může uživatel spolehnout na to, že pečlivě navržené napájecí obvody
zvládnou přepínat mezi proudovým maximem a minimem ve zlomku sekundy, což se odráží nejenom ve vysoké energetické efektivitě, ale
rovněž v perfektní dynamice zvukového projevu.
Dokonalý zvuk pomáhá hlídat obvod GuardRail, který zesilovačům umožňuje dodávat plný špičkový výkon bez nežádoucího zkreslení. V případě
výrazného přebuzení, nebo extrémního přehřátí koncového stupně, redukuje GuardRail v nepatrných krocích celkový zisk tak, aby v maximální

možné míře zachoval zvukovou integritu reprodukovaného materiálu (zejména
hudby), ochránil připojené měniče a při tom posluchačům nijak nesnížil jejich zvukový
zážitek.
Zesilovače řady GX jsou velmi vhodné pro ozvučovací systémy využívající kombinace
subwoofer + satelit. Pro tyto aplikace jsou osazeny jednoduše spínatelným
crossoverem, který do kanálu č. 1 pošle signály frekvenčně odpovídající pásmu 20 –
100 Hz, zatímco kanál č. 2 zpracovává pásmo 100 Hz – 20 kHz. Ovladače
na předním panelu potom umožní individuálně nastavit optimální poměr hlasitosti
mezi celopásmovým boxem a subwooferem. V této konfiguraci ochranný obvod
GuardRail hlídá každý z kanálů samostatně, což hudebnímu materiálu zajišťuje
maximálně úderný projev a excelentní dynamický rozsah.
Řada GX disponuje rovněž flexibilní konektivitou, která na vstupu kombinuje
nejpoužívanější verze konektorů – XLR, TRS (Jack 6,3 mm) a RCA (Cinch). Na výstupu
potom najdeme unikátní konektory Speakon Combo (dovolují připojit Speakon i Jack)
a šroubovací svorky. S touto výbavou může uživatel propojit svůj zesilovač s ostatními
komponenty ozvučovacího systému velmi snadno, bez specializovaných kabelů nebo
redukcí.

GX3
Trvalý výkon 2 kanály: 2 x 300W @ 8Ω, 2 x 425W @ 4Ω
Typické zkreslení: méně než 0,02% (@ 8Ω), méně než 0,05% (@ 4Ω)
SNR (A, 20Hz-20kHz): 100dB
Třída: B
Frekvenční rozsah: 20Hz-20kHz (+0/-1dB)
Rozměry: 89 x 483 x 257mm, 19“ rack-2HU
Hmotnost: 12,1kg

GX5
Trvalý výkon 2 kanály: 2 x 500W @ 8Ω, 2 x 700W @ 4Ω
Typické zkreslení: méně než 0,02% (@ 8Ω), méně než 0,05% (@ 4Ω)
SNR (A, 20Hz-20kHz): 100dB
Třída: H
Frekvenční rozsah: 20Hz-20Hz (+0/-1dB)
Rozměry: 89 x 483 x 257mm, 19“ rack-2HU
Hmotnost: 12,6kg

GX7
Trvalý výkon 2 kanály: 2 x 725W @ 8Ω, 2 x 1000W @ 4Ω
Typické zkreslení: méně než 0,02% (@ 8Ω), méně než 0,05% (@ 4Ω)
SNR (A, 20Hz-20kHz): 100dB
Třída: H
Frekvenční rozsah: 20Hz-20kHz (+0/-1dB)
Rozměry: 89 x 483 x 257mm, 19“ rack-2HU
Hmotnost: 7,5kg

Pasivní reproboxy E-SERIES
E10 10“, 2-pásmový pasivní reprobox, 300W
		
E12 12“, 2-pásmový pasivní reprobox, 400W
				
E15 15“, 2-pásmový pasivní reprobox, 500W
						
E18SW 18“ pasivní subwoofer, 800W

NOVINKA!

Aktivní
Line Array série KLA
Aktivní ozvučovací systém KLA přináší excelentní akustický výkon a sofistikované funkce line array v podobě

snadno použitelného výrobku, který kompletně mění zaběhané zvyklosti, jež v této kategorii doposud platily.
S originálně jednoduchou filozofií „postav, zapoj a hraj“ může být systém KLA připraven k použití ve zlomku času,
který obvykle vyžadují srovnatelné produkty.
Aktivní line array s fixním zakřivením je vhodný pro širokou škálu mobilního i permanentně instalovaného ozvučení od hudebních klubů, divadel, společenských či zábavních center až po menší open air festivaly a další podobné aplikace. Systém je složen ze dvou základních modulů – dvoupásmového KLA12 se 12“
wooferem a 1,75“ výškovým driverem, kterým poskytuje energii vysoce účinný Bi-Amp zesilovač Class-D o výkonu 500 + 500 W. Pro samostatné použití je box
vybaven nastavitelným hnízdem pro reprotyč Tilt-Direct, které umožňuje upravit směr vyzařování pro optimální pokrytí plenéru. Basový modul KLA181, osazený
18“ wooferem, používá stejný typ zesilovače, tentokrát v konfiguraci 1x 1000 W.
Součástí elektroniky je DSP algoritmus DEEP, který zajišťuje rozšířenou frekvenční i dynamickou odezvu a nízké zkreslení v pásmu basů, prostřednictvím optimalizace průběhu hlubokotónových transientů. Podobný úkol má obvod GuardRail, bránící destruktivnímu přebuzení zesilovače.
K elektronickým trumfům DSP patří také systém Ar-Q, který na základě uživatelem vložené informace o počtu použitých boxů dokáže automaticky vyladit frekvenční odezvu celého systému.
Ekologickou stránku věci akcentuje obvod Auto Standby, minimalizující spotřebu elektrické energie v případě, kdy na vstupu zesilovače není přítomen užitečný
signál. Současně však zaručuje, že v případě potřeby bude reprobox okamžitě k dispozici s maximálním výkonem.
Bez ohledu na počet použitých line array modulů je zapojení a “prokabelování“ vždy rychlé a snadné, zejména díky tomu, že vstupní signálový konektor XLR i
napájecí Powercon je vždy doplněn o paralelní výstup stejného typu. Elektronika boxů poskytuje rovněž nastavitelný Attenuator a LED indikátory Signal, Limit,
Power a Standby. Subwoofer KLA 181 je navíc vybaven přepínačem polarity, umožňujícím dokonalé fázové sladění mezi nízkofrekvenčními a širokopásmovými
moduly. V instalačních aplikacích je možné větší množství systémů KLA ovládat společně jedním externím potenciometrem zapojeným prostřednictvím konektoru Phoenix.
Systémy KLA jsou vhodné pro stackování i zavěšení. V případě stackování mohou být vždy dva moduly KLA12 nasazeny na subwoofer KLA181 prostřednictvím
distanční tyče, lze je však také umístit na standardní reproduktorový stojan s dostatečnou nosností.
Až 5 modulů KLA12 v kombinaci se dvěma subwoofery KLA181 lze zavěsit buď prostřednictvím montážních bodů M10, nebo pomocí rámu KLA AF12 ze seznamu
volitelného příslušenství. Vzájemné mechanické propojení boxů zajišťuje zavěšovací systém SOLO, nevyžadující pro nastavení žádné nářadí ani další hardware.
Mezi nabízenými doplňky najdete dále velké množství GigBagů, ochranných obalů a také bohatou škálu montážních a transportních pomůcek, které výrazně
usnadní mobilní i instalační použití. Aktivní line array ozvučovací systémy KLA jsou k dispozici v černé nebo bílé barvě.

KLA12
Frekvenční rozsah (-10dB): 44Hz-20kHz
Směrové pokrytí: 90°H x 18°V
Max. SPL (Peak @ 1m): 131dB
Trvalý výkon zesilovače: 500 + 500W
Basový reproduktor: 12“; Výškový reproduktor: 1,75“ (tlakový driver)
Materiál: odolný ABS plast
Rozměry: 382 x 594 x 422mm; Hmotnost: 25kg

KLA181
Frekvenční rozsah (-10dB): od 33Hz ; Max. SPL (Peak @ 1m): 135dB
Trvalý výkon zesilovače: 1000W
Reproduktor: 18“; Materiál: březová překližka s voděodolným nástřikem
Rozměry: 547 x 586 x 633mm; Hmotnost: 45,3kg

Aktivní reproboxy série KW

Série aktivních reproboxů QSC KW je evolučním krokem, navazujícím na úspěch předchozí série K.
Boxy KW rozšiřují původní koncept K směrem k větším a profesionálnějším systémům a balí jej
do osvědčeného dřevěného kabátu.
Označení KW znamená K - Wood, čili „dřevěný“, přesněji tedy překližkový, neboť k výrobě se používá špičková překližka z baltické břízy o tloušťce
15 mm. Řada je určena pro pevné instalace, rental společnosti, mobilní zvukaře a hudební skupiny. O zaměření série KW na složitější zvukové úkoly
i náročnější klientelu svědčí zařazení vrcholného třípásmového modelu KW153 do této řady.
KW nabízí v principu shodnou elektroniku i technický základ jako řada K, tedy 1000W Bi-Amp (500 + 500 W) zesilovač třídy D, 1,75“ výškový driver
a DSP jednotku se sofistikovanými funkcemi. Neschází ani uchycení Tilt-Direct dovolující naklopení reproboxu o 7,5º, což umožňuje dokonalou
distribuci zvuku v plenéru.
Pokročilá DSP jednotka má na starosti výhybku, fázovou kompenzaci měničů a ochranu proti přehřátí a přebuzení. Disponuje také technologií DEEP
minimalizující zkreslení při vyšších hlasitostech prostřednictvím optimalizace průběhu nízkofrekvenčních transientů. Další z použitých technologií Intrinsic Correction dolaďuje frekvenční charakteristiku v reálném čase tak, aby byl zvukový projev boxu při všech úrovních hlasitosti shodný.
Uživatel může volit z nabídky nízkofrekvenční či vysokofrekvenční ekvalizace a používat speciální presety pro subwoofery, nebo ozvučování
mluveného slova.
O úsporu energie a minimalizaci opotřebení systému se stará funkce Standby, která při delší nepřítomnosti signálu automaticky vypne zesilovač.
Uživatelsky je možné režimy práce reproboxu a hlasitost ovládat také prostřednictvím dálkového ovládání.
Podobně jako u série K lze i u KW využít tři vstupy (2x XLR + RCA) jako malý mix dovolující zkombinovat mikrofonní, linkový a stereo signál.
Pro posílení basových frekvencí je možné systém doplnit o výkonný subwoofer KW181.
Neschází ani pestrá nabídka doplňkového příslušenství, zahrnující montážní konzole, zavěšovací oka,
distanční tyče, transportní GigBagy a ochranné obaly, jež umožňuje snadné plnohodnotné využití série KW
v pevných i mobilních aplikacích.

KW122
Frekvenční rozsah (-10dB): 50Hz-20kHz
Směrové pokrytí: 75° (osově symetrické)
Max. SPL (Peak @ 1m): 131dB
Trvalý výkon zesilovače: 1000W
Basový reproduktor: 12“
Výškový reproduktor: 1,75“ (tlakový driver)
Vstupy: 1 x mic/line (Combo), 1 x line (Combo), 1 x stereo IN (2 x RCA)
Materiál: překližka z baltické břízy s voděodolným nástřikem
Rozměry: 660 x 381x 391mm
Hmotnost: 22,2kg

KW152
Frekvenční rozsah (-10dB): 44Hz-20kHz
Směrové pokrytí: 60° (osově symetrické)
Max. SPL (Peak @ 1m): 133dB
Trvalý výkon zesilovače: 1000W
Basový reproduktor: 15“
Výškový reproduktor: 1,75“ (tlakový driver)
Vstupy: 1 x mic/line (Combo), 1 x line (Combo), 1 x stereo IN (2 x RCA)
Materiál: překližka z baltické břízy s voděodolným nástřikem
Rozměry: 816 x 445x 386mm
Hmotnost: 29kg

KW153
Frekvenční rozsah (-10dB): 33Hz-20kHz
Směrové pokrytí: 75° (osově symetrické)
Max. SPL (Peak @ 1m): 134dB
Trvalý výkon zesilovače: 1000W
Basový reproduktor: 15“
Středový reproduktor: 6,5“
Výškový reproduktor: 1,75“ (tlakový driver)
Vstupy: 1 x mic/line (Combo), 1 x line (Combo), 1 x stereo IN (2 x RCA)
Materiál: překližka z baltické břízy s voděodolným nástřikem
Rozměry: 1094 x 470x 427mm
Hmotnost: 39,5kg

KW181
Frekvenční rozsah (-10dB): 37Hz-129Hz
Max. SPL (Peak @ 1m): 130dB
Trvalý výkon zesilovače: 1000W
Reproduktor: 18“
Vstupy: 2 x line (Combo)
Materiál: překližka z baltické břízy s voděodolným nástřikem
Rozměry: 510 x 595 x 761mm (rozměry vč. koleček)
Hmotnost: 37,6kg

K8
Frekvenční rozsah (-10dB): 61Hz-20kHz
Směrové pokrytí: 105° (kónické)
Max. SPL (Peak @ 1m): 127dB
Trvalý výkon zesilovače: 1000W
Basový reproduktor: 8“
Výškový reproduktor: 1,75“ (tlakový driver)
Vstupy: 1xmic/line (Combo), 1 x line (Combo), 1xstereo IN (2 x RCA)
Materiál: odolný ABS plast
Rozměry: 450 x 280 x 269mm
Hmotnost: 12,2kg

K10

Aktivní reproboxy série K

Řada přenosných aktivních reproboxů QSC K představuje lehké, spolehlivé a přitom výkonné
ozvučovací systémy, které na současném trhu téměř nemají konkurenci.
Všechny modely řady K mají shodný základ – zesilovač třídy D s výkonem 1000W Bi-Amp (500 + 500 W), 1,75“ výškový driver, vyladěnou DSP jednotku a
v neposlední řadě též technologii uchycení Tilt-Direct, jež dovoluje optimální nasměrování reproboxu umístěného na stativu pomocí naklonění až o 7,5º.
Jednou z předních vlastností série K je pokročilá DSP jednotka. Ta se stará o správné rozdělení signálu pro oba reproduktory, časovou a fázovou kompenzaci
vzdálenosti měničů a ochranu proti přehřátí a přebuzení.
DSP jednotka disponuje i technologií DEEP, minimalizující zkreslení, které při nejvyšších hlasitostech způsobují nízkofrekvenční transienty.
Další technologie, Intrinsic Correction, aktivně v reálném čase dolaďuje frekvenční a dynamickou odezvu boxu pro co nejvěrnější zvukovou reprodukci.
Systém má díky tomu stejné sonické vlastnosti při nízkých i maximálních úrovních hlasitosti.
K dispozici jsou také uživatelsky nastavitelné funkce – nízkofrekvenční a vysokofrekvenční ekvalizace se speciálními presety pro použití se subwoofery, nebo
ozvučování mluveného slova.
Modely řady K jsou vybaveny funkcí Standby, která při nepřítomnosti signálu vypne zesilovač a šetří jak energii, tak samotné zařízení. Pomocí dálkového
ovládání lze navíc přístroj cíleně uvést do Standby režimu nebo plynule nastavovat hlasitost. Vstupní sekce širokopásmových verzí lze využít také jako improvizovaný mixážní pult se třemi vstupy - dovoluje zapojení mikrofonu a linkového zdroje v kombinaci se stereo signálem. Výborně tak poslouží například
pro různé „one man show“ se zpěvem, kytarou a hudebním podkladem. Každý vstup je doplněn vlastním XLR výstupem, oddělený třetí XLR výstup je určen
pro hotový smíchaný signál.
Všechny boxy jsou vyrobeny z lehké hmoty ABS, která je odolnější a robustnější než běžné plastové materiály a současně dlouhodobě zajišťuje elegantní
vzhled. Rozsah všech celopásmových boxů lze v oblasti nízkých frekvencí posílit dedikovaným kompaktním subwooferem Ksub. V seznamu doplňkového
příslušenství je možné najít nespočetné množství montážních konzolí, zavěšovacích úchytů, distančních tyčí, doplňkových koleček, či transportních GigBagů, nebo outdoorových ochranných obalů, které v maximální míře usnadní použití reproboxů v přenosných aplikacích i pevných instalacích.

Frekvenční rozsah (-10dB): 56Hz-20kHz
Směrové pokrytí: 90° (kónické)
Max. SPL (Peak @ 1m): 129dB
Trvalý výkon zesilovače: 1000W
Basový reproduktor: 10“
Výškový reproduktor: 1,75“ (tlakový driver)
Vstupy: 1 x mic/line (Combo), 1 x line (Combo), 1 x stereo IN (2 x RCA)
Materiál: odolný ABS plast
Rozměry: 519 x 320 x 300mm
Hmotnost: 14,5kg

K12
Frekvenční rozsah (-10dB): 48Hz-20kHz
Směrové pokrytí: 75° (kónické)
Max. SPL (Peak@1m): 131dB
Trvalý výkon zesilovače: 1000W
Basový reproduktor: 12“
Výškový reproduktor: 1,75“ (tlakový driver)
Vstupy: 1 x mic/line (Combo), 1 x line (Combo), 1 x stereo IN (2 x RCA)
Materiál: odolný ABS plast
Rozměry: 603 x 356 x 356mm
Hmotnost: 18,6kg

KSub
Frekvenční rozsah (-10dB): 44Hz-148Hz
Max. SPL (Peak @ 1m): 130dB
Trvalý výkon zesilovače: 1000W
Reproduktor: 2x12“
Vstupy: 2 x line (Combo)
Materiál: březová překližka
Rozměry: 665 x 356 x 714mm
Hmotnost: 33,6kg

Všechny nové reproboxy, zesilovače
a DSP produkty

záruka

3 ROKY

QSC dává prodloužená záruku v celkové délce 6 let!
Hardware QSC – Omezená záruka

Zakoupením, používáním a/nebo instalací produktů QSC souhlasíte s tím, že jste vázáni níže uvedenými podmínkami Omezené záruky (dále jen “Záruka”), které se na
produkty značky QSC vztahují. Nepoužívejte produkty předtím, než se seznámíte s podmínkami Záruky.
Na co se vztahuje tato standardní Omezená záruka?
Záruka platí pro produkty a příslušenství QSC, vyrobené přímo společností QSC anebo pro značku QSC (dále “produkt QSC”), které jsou zakoupeny u prodejců autorizovaných společností QSC, a týká se vad materiálu a výrobních vad po období, která jsou uvedena v níže uvedené tabulce (“Záruční lhůty”).

RMXa

Veškeré nové reproduktory,
zesilovače a DSP
Omezená tříletá záruka
Země EU

Všechny země

GX

záruka

GXD

K

KW

6 LET !

Příslušenství
Omezená 90denní záruka

RMXa, CMXa, PLX2, GX, GXD, K, KW
Veškeré mixážní pulty
Omezená roční záruka

CMXa

Doplňková tříletá záruka na
registrované produkty QSC

Doplňková dvouletá záruka na
registrované produkty QSC

Příslušenství
Omezená 90denní záruka

TouchMix-8, TouchMix-16

Změny a aktualizace této tabulky najdete na stránkách www.qsc.com. Předchozí záruční lhůty začínají datem nákupu od autorizovaného prodejce QSC, které je
doloženo fakturou, pokladním paragonem nebo jinými přípustnými doklady. Neuplynutou část záruční lhůty lze přenést na následujícího majitele opakovanou registrací
produktu u QSC.
Záruční servis QSC je k dispozici pouze v zemích nebo regionech, kde byl produkt původně zakoupen. QSC, jeho distributoři, prodejci a autorizovaná servisní centra
nemají žádnou povinnost provádět záruční opravy a jiné služby na produktech, které byly zakoupeny v jiných regionech. Produkt QSC je možné vrátit v zemi zakoupení,
a to na vlastní náklady. V případě, že národní, státní, oblastní nebo místní zákon, který lze na zakoupení produktu QSC aplikovat, vyžaduje na prodejci poskytnutí dalších
záručních práv, QSC poskytuje tyto záruky vyžadované takovým příslušným zákonem.
Zaregistrujte si svůj produkt. Registrací produktu značky QSC na webových stránkách QSC do třiceti (30) dnů od data zakoupení MŮŽETE MÍT NÁROK NA PRODLOUŽENÍ STANDARDNÍ ZÁRUKY, jak bylo popsáno ve výše uvedené tabulce. Touto registrací se usnadní i vyřízení uplatňované záruky, pokud by k takovému uplatnění došlo.
Jak prodloužit tuto Záruku u produktů, kterých se to týká? Kupcům, kteří si svůj QSC produkt zaregistrovali na webových stránkách QSC do třiceti (30) dnů od
data nákupu, QSC rozšíří záruční lhůty na nové produkty QSC na období, která jsou uvedena ve výše uvedené tabulce. Tato prodloužená záruka se netýká ventilátorů
nebo digitálních displejů. Svůj produkt QSC registrujte na: www.QSC.com
Na co se tato Záruka nevztahuje? Tato záruka se nevztahuje na jakékoli hardware produkty nebo na jakýkoli software, který není značky QSC, a to i když je zabalen
nebo prodáván s produktem (produkty) QSC. Jiní výrobci, dodavatelé nebo vydavatelé, než je společnost QSC, mohou poskytovat své vlastní záruky, ale QSC, pokud je to
povoleno zákonem, poskytuje přidružený software, který je přiložen k produktům QSC, na bázi „TAK JAK JE”. Na software distribuovaný společností QSC, ať již s ochrannou
značkou QSC nebo bez ní, se nevztahuje tato Omezená záruka. Licenční ujednání, které doprovází jakýkoli přiložený software, obsahuje podrobnosti o vašich právech,
které se týkají používání daného softwaru.
Tato Záruka se rovněž nevztahuje na následující:
a) škody způsobené nesprávným používáním, údržbou nebo opravami, nebo nedodržením pokynů a/nebo doporučeních pro údržbu a opravy, které jsou uvedeny v
Návodu k použití nebo na stránkách www.qsc.com
b) produkt značky QSC, který byl upraven bez písemného svolení společnosti QSC tak, že se změnila jeho funkčnost nebo parametry
c) součásti spotřebního charakteru, jako jsou baterie, s výjimkou případů, kdy k poruše dojde kvůli závadám materiálů nebo výrobním vadám
d) poškození způsobená nehodami, špatným zacházením, špatným používáním, vystavením kapalinám, ohni, zemětřesení, zásahem vyšší moci nebo jinými externími
příčinami
e) poškození způsobená používáním produktu QSC jinak než dle pokynů vydaných společností QSC
f) poškození způsobená opravou (včetně vylepšení a rozšíření) provedenou kýmkoli, kdo nespadá pod autorizované zastoupení společnosti QSC (včetně pokusů “hacknout” nebo upravit firmware či software)
g) poškození malého rozsahu, včetně poškrábání, vrypů a zlomených plastových částí
h) podmínky způsobené normálním používáním a opotřebením či které jsou jinak důsledkem běžného stárnutí produktů QSC,
i) poškození způsobená použitím s jakýmkoli jiným výrobkem
j) produkt, který byl zakoupen od neautorizovaného prodejce, online obchodníka nebo
k) produkt, u kterého bylo odstraněno, vyměněno nebo znečitelněno jakékoli sériové číslo.
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