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Vážení zvukoví mistři, audio inženýři, studioví producenti, systémoví integrátoři a instalační technici!  

Do rukou se Vám dostává již druhé vydání publikace Audio@PMC a my ve firmě Praha Music Center spol. s.r.o. pevně věříme,
že se v ní opět najde pro každého nějaký zajímavý produkt, který Vám pomůže s řešením každodenních úkolů zvukového 

provozu, bez ohledu na to, zda je Vaší doménou divadlo, televizní, rozhlasové, postprodukční či nahrávací studio,
správa zvukových sítí, nebo konferenční, koncertní a touringové ozvučování.

Některé prezentované výrobky – naše stálice a bestsellery - pochopitelně budete znát již z minulého vydání, je zde
však také řada zajímavých novinek, na které bychom Vás rádi upozornili již v tomto úvodníku.

Předně jsme do publikace nyní poprvé zařadili legendární britskou značku Drawmer, jejíž chytré poslechové
kontrolery a hodně vychytané vícepásmové analogové či dokonce elektronkové procesory jistě zaujmou zvukaře

nejen v nahrávacích studiích.

U firmy Shure jistě neponechejte bez povšimnutí celou škálu nových bezdrátových systémů, které originálními způsoby řeší 
problémy se stále komplikovanějším přenosem signálu v éteru. Najdete mezi nimi jak řešení pro vysoce náročný profesionální 

provoz s maximálními nároky na kvalitu a spolehlivost, tak produkty s velice příznivou a dostupnou cenou, jež si může dovolit 
každý, kdo to se zvukem myslí alespoň trochu vážně. Za přečtení však jistě stojí také krátké úvodní zamyšlení

nad „nesmrtelností“ mikrofonů SM57 a SM58.

Vaší pozornosti by ovšem neměly ujít ani velmi originálně řešené třípásmové monitory Genelec The Ones, unikátní 
multiformátové zvukové karty Focusrite Red či zajímavé kompaktní mobilní ozvučovací systémy dB Technologies série ES.

Velký balík zajímavých novinek si pro Vás připravila značka QSC, jež představuje inovovaný aktivní ozvučovací 
systém K2 a nadupané multikanálové instalační zesilovače CXD a CXD-Q. Nejzajímavějším produktem je však zřejmě 

inteligentní řídící systém Q-Sys, jehož rozsáhlé schopnosti dalece překračují hranice vymezené termínem „instalační ozvučení“ 
a s jehož pomocí lze snadno integrovat kompletní multimediální provoz do stávající IT infrastruktury. Ve srovnání s minulým 

vydáním se rozsáhlejšího zpracování dočkala také vlajková loď značky – dotykový digitální pult TouchMix 30 Pro. 
A to je samozřejmě jen krátký výběr toho nejzajímavějšího, co přináší publikace Audio@PMC pro rok 2018.

Příjemné čtení Vám za team Praha Music Center spol. s.r.o. přeje 
 

Vít Bambas, obchodní ředitel

Audio@PMC, informační bulletin společnosti Praha Music Center spol. s r.o. Vychází 1x ročně. Počet výtisků 5.000. ZDARMA - distribuce vlastní.
Zodpovědná osoba a šéfredaktor: Vít Bambas. Grafická úprava a sazba: Feri Ptáček. Příspěvky: Jiří Randula. 

Tisk: Tiskárny Maestro. Produkce V.I.T. services. Kontakt: www.pmc.cz
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NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ ZNAČKA
V AUDIOPRŮMYSLU
V každém oboru se občas vyskytne některý výrobce, kterého není třeba příliš představo-

vat. Ve sféře ozvučovací techniky je jím bezesporu americká značka Shure, jež si od roku 

1925, kdy se objevila na trhu a začala s konstrukcí a výrobou svých prvních mikrofonů, 

vydobyla takové renomé, že mezi lidmi "od fochu" nenajdeme snad nikoho, kdo by jí 

neznal. Vždyť některé její produkty, jako například mikrofony SM57, SM58 či série Beta 

se během doby staly doslova legendárními a i po mnoha desítkách let výroby stále před-

stavují žádané zboží, bez kterého se neobejde žádné studio ani firma zabývající se živým 

ozvučováním. Díky tomu se může firma Shure oprávněně pyšnit titulem "nejdůvěryhod-

nější značky v audioprůmyslu".

SM57 & SM58 PO 50 LETECH STÁLE V KURZU
Mezi hudebníky i zvukaři můžeme často zaslechnout vášnivé diskuze o tom, 
který že mikrofon je vlastně ten úplně nejlepší.
Ačkoliv každá takováto debata musí zákonitě skončit racionálním konstatováním, že „nejlepší“ mikrofon prostě 
neexistuje, protože prakticky každý typ mikrofonu může být pro určitý hudební žánr, nástroj, hlas či akustické 
podmínky tím nejvhodnějším, stále je možné debatovat o tom, který model je celkově nejpoužívanější, neju-
niverzálnější či prostě jenom nejoblíbenější. A v této soutěži by bezesporu patřila k nejžhavějším kandidátům 
na vítězství bratrská dvojice SM57 a SM58 z produkce Shure a vůbec při žádný hendikep pro ni v tomto případě 
nepředstavuje ani fakt, že oba modely už jsou na trhu více než 50 let.  Jejich obliba tedy staví na časem důklad-
ně prověřených kvalitách a my se pokusíme poodhalit tajemství jejich legendárního úspěchu. 
Oba typy sdílejí stejnou mikrofonní kapsli i tělo a liší se pouze provedením krycí mřížky.  Vokální typ SM58, 
který přišel na trh v roce 1967 a již o dva roky později byl ve značném počtu k vidění na legendárním festivalu 
Woodstock, je vybaven odolnou drátěnou síťkou s molitanovou vrstvou, jež citlivé kapsli poskytuje základní 
ochranu před vzduchovými rázy, vlhkostí a mechanickým poškozením. 
Nástrojový model SM57 naproti tomu disponuje prostorově úspornou plastovou mřížkou, která dovoluje jeho 
snadné umístění co nejblíže ke zdroji zvuku, což mikrofonu přináší nepatrně vyšší citlivost a mírné rozšíře-
ní rozsahu ve spodní části frekvenčního spektra. I nástrojovou verzi je však možné bez problémů použít pro 
snímání hlasu, pokud ji doplníme o protivětrnou ochranu A2WS z nabídky volitelného příslušenství. Ostatně 
dvojice SM57 v této podobě slouží jako hlavní mikrofon pro snímání projevů prezidentů USA již od svého 
uvedení na trh v roce 1965.
Společné jsou oběma typům i další vlastnosti. Předně je to solidní kvalita zvuku, spojená s relativní cenovou 
dostupností, čili jak se dnes s oblibou říká – dobrý poměr cena/výkon. Výhodná cena však není v tomto případě 
zajištěna pouze částkou, kterou u typu můžeme najít v katalogu či ceníku, ale také léty prověřenou odolností 
obou mikrofonů, které, jak bylo nesčetněkrát prokázáno, dokáží  dlouhodobě spolehlivě pracovat nejen ve 
vlídném prostředí nahrávacího studia, ale také ve velmi tvrdých podmínkách každodenního touringového 
nebo klubového živého ozvučení. Ostatně říká se, že „se Shury je možné zatloukat i hřebíky“, to však prosím v 
rámci zachování záručních podmínek raději nezkoušejte:). 
Na každý pád u mikrofonů Shure SM57 a SM58 můžete vždy počítat s tím, že se vám původně investované 
prostředky v průběhu doby několikanásobně vrátí.
Solidní výkon je potom zaručen vhodně namíchaným koktejlem parametrů a technických řešení, díky kterým 
jsou mikrofony schopny věrně snímat zvuk, při současném zachování nízkého manipulačního hluku a vysoké 
odolnosti vůči zpětné vazbě. 
Tou hlavní a bohužel jen zřídka zmiňovanou předností obou typů je však celková zvuková spolehlivost a ze-
jména „nezáludnost“. Na rozdíl od mnoha moderních konstrukcí, jež jsou často určeny k vyřešení specifických 
zvukových problémů a jejichž přednosti tedy vyniknou pouze za určitých předem daných okolností, jsou mo-
dely SM57 a SM58 navrženy tak, aby fungovaly vždy a všude. Zvukař i umělec od obou mikrofonů dostane vždy 
přesně to, co očekává a nemusí se obávat, že by jej mikrofon zaskočil nějakou nezvyklou vlastností. Jednoduše 
– hlas zní v kombinaci s SM58 vždy jako hlas, bez ohledu na to, zda jej drží v ruce zkušený zpěvák, nebo úplný 
začátečník a například elektrická kytara sejmutá SM57 zní, světe div se, přesně jako ta elektrická kytara, kterou 
znáte z nahrávek všech rockových idolů posledního půl století. 
Můžete se tedy vždy spolehnout na to, že s mikrofony Shure SM bude výsledek dobrý vždy, ať už jsou ostatní 
okolnosti jakékoliv.
Mikrofony Shure série SM v současnosti určitě již nejsou a ani nemohou být těmi technicky nejdokonalejšími 
mikrofony na trhu. To by se ostatně po více než 50 letech nedalo ani čekat a proto dnes ve výrobním portfoliu 
firmy Shure najdeme daleko modernější a pokročilejší série Beta, nebo KSM.  Avšak díky celkově téměř do-
konale vyváženým vlastnostem, přijatelné ceně, robustnímu provedení a dlouhodobě prověřené technické i 
zvukové spolehlivosti si modely SM57 a SM58 získaly v průběhu času ikonický statut průmyslového standardu 
a plně si tak zaslouží přední umístění v žebříčku těch nejpoužívanějších a nejoblíbenějších mikrofonů. A my si 
můžeme být jistí tím, že se s nimi na pódiích budeme téměř jistě setkávat i v průběhu několika následujících 
desetiletí.
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SM57-LCE
Nástrojový mikrofon
Konstrukce: dynamická
Směrová charakteristika: kardioidní
Frekvenční rozsah: 40 Hz - 15 kHz
Impedance: 150 Ohm
Citlivost (1 kHz): -56 dBV/Pa  (1,6 mV)
Konektor: XLR
Hmotnost: 0,284 kg
Rozměry: 157 x 32 mm
Součástí dodávky: Nálepka, manuál, 
klip a přepravní bag
Barva: antracit/černá

OSLAVTE NAROZENINY SPOLU SE SHURE SM58
Abrahámoviny svého nejúspěšnějšího modelu se firma Shure rozhodla v roce 2017 pořádně oslavit a na téhle party nemusíte 
chybět ani Vy. Můžete si totiž pořídit výroční narozeninový kousek SM58-50A v unikátním a elegantním stříbrném finiši. K němu 
navíc obdržíte pamětní certifikát, nálepku, originální fotodokumentaci, původní historický návod k použití, mikrofonní úchytku 
a přepravní tašku. Avšak to nejlepší co s tímto limitovaným modelem získáte, bude spolehlivý a časem dokonale prověřený zvuk 
ve zcela exkluzivním provedení, jehož sběratelská hodnota v průběhu doby může jedině růst.

SM58-LCE
Vokální mikrofon
Konstrukce: dynamická
Směrová charakteristika: kardioidní
Frekvenční rozsah: 50 Hz - 15 kHz
Impedance: 150 Ohm
Citlivost (1 kHz): -54,5 dBV/Pa  (1,85 mV)
Konektor: XLR
Hmotnost: 0,298 kg
Rozměry: 162 x 51 mm
Součástí dodávky: Nálepka, manuál,
klip a přepravní bag
Barva: antracit/stříbrná

SM58-50A
Vokální mikrofon
Limitovaná edice mikrofonu k 50. výročí 
Konstrukce: dynamická
Směrová charakteristika: kardioidní
Frekvenční rozsah: 50 Hz - 15 kHz
Impedance: 150 Ohm
Citlivost (1 kHz): -54,5 dBV/Pa  (1,85 mV)
Konektor: XLR
Hmotnost: 0,298 kg
Rozměry: 162 x 51 mm
Součástí dodávky: Certifikát, nálepka, 
fotografie, historický manuál, klip a 
přepravní bag
Barva: stříbrná

SM58-SE
Vokální mikrofon s vypínačem
Konstrukce: dynamická
Směrová charakteristika: kardioidní
Frekvenční rozsah: 50 Hz - 15 kHz
Impedance: 150 Ohm
Citlivost (1 kHz): -54,5 dBV/Pa  (1,85 mV)
Konektor: XLR
Vypínač
Hmotnost: 0,298 kg
Rozměry: 162 x 51 mm
Součástí dodávky: Nálepka, manuál, klip 
a přepravní bag
Barva: antracit/stříbrná

KSM8 Dualdyne
Prémiový dynamický mikrofon KSM8 Dualdyne představuje průlomový 
a revoluční výrobek, přinášející zcela nové přístupy v konstrukci, tech-
nologii a designu vokálních mikrofonů. Je určen pro naprosto dokonalé 
pódiové snímání vokálu na nejvyšší profesionální úrovni a uplatní se tak 
zejména na velkých koncertních pódiích, hudebních festivalech, televiz-
ních show a obecně při prestižních kulturních a společenských událos-
tech.  
Mikrofon KSM8 Dualdyne vykazuje nejryzejší kardioidní směrovost, kterou se až do dnešních dnů poda-
řilo firmě Shure vyvinout. Jeho snímací charakteristika nemá žádné zadní laloky, které často komplikují 
praktické použití v současné době oblíbených super a hyperkardioidních modelů, a představuje tak do-
konalého partnera pro IEM odposlechové systémy. Současně zachovává přirozenou zvukovou barvu i pro 
signály snímané mimo osu. To vokalistovi přináší nevídanou míru svobody pohybu a dává mu možnost 
zaměřit se pouze na dokonalý pěvecký výkon, bez nutnosti neustále přemýšlet nad správnou technikou 
práce s mikrofonem. Hlasitostní útlum zvuků přicházejících ze směrů mimo osu je při tom velmi výrazný, 
což napomáhá potlačení přeslechů z ostatních nástrojů, zvyšuje srozumitelnost vokálu a snižuje riziko 
vzniku zpětné vazby v pódiových monitorech. Zcela nově vyvinutá a patentovaná kapsle se dvěma ul-
tratenkými membránami eliminuje proximity efekt, mikrofon si tedy při snímání „v ose“ zachovává vždy 
stejnou barvu zvuku, bez ohledu na vzdálenost, ze které se do něj zpívá. To oproti ostatním dynamickým 
mikrofonům razantně rozšiřuje rozsah použitelné snímací vzdálenosti a snižuje požadavky na dodateč-
nou ekvalizaci. Výsledkem je křišťálově čistý zvuk, typický spíše pro kondenzátorové konstrukce, avšak 
spojený se spolehlivostí, trvanlivostí, robustní konstrukcí a odolností vůči zpětné vazbě, jež je vlastní dy-
namickým typům. Pokročilý pneumatický závěs kompletně eliminuje veškerý manipulační hluk, při tom 
však plně zachovává citlivost mikrofonu v nízkých frekvencích. Ochranu kapsle má na starosti odolná 
mřížka ze zesílené uhlíkaté oceli, uvnitř pokrytá vodoodpudivou textilní vrstvou.

Konstrukce dynamická, Směrová charakteristika kardioida; Frekvenční rozsah 40Hz-16kHz; Impe-
dance: 300Ω; Citlivost (1kHz) -51,5dBV/Pa (1,85mV); Kapsle s dvojitou membránou; Potlačený pro-
ximity efekt; Konektor XLR; Hmotnost 0,33kg; Barva leštěný nikl nebo černá
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Firma Shure se aktuálně rozhodla vyřešit tyto problémy 
zcela ultimátně, prostřednictvím nového digitálního bez-
drátového systému  Axient Digital. Určen je pro nejnároč-
nější profesionální aplikace, kterým přináší  výjimečnou 
stabilitu signálu i při velkém počtu současně nasazených 
zařízení, extrémně dlouhý dosah a dokonale čistý zvuk. 
Staví na digitálním bezdrátovém přenosu nové generace, 
který efektivně využívá VF spektrum s celkovou šířkou 
pásma až 184 MHz (v závislosti na místní legislativě), kde 
na jeden TV kanál o šířce 8 MHz dokáže v módu High 
Density umístit až 63 současně fungujících vysílačů, pra-
cujících s latencí nižší 2,9 ms. Ve standardním režimu, 
kdy se do jednoho TV kanálu o šířce 8 MHz vejde „jen“ 23 
bezdrátových kanálů, se může pochlubit dokonce latencí 
pod 2 ms. Pro TV kanál o šířce 6 Mhz je potom kapacita 
47/17 kanálů. Dosah systému může být větší než 200 m 
(standardně 100 m) a to dokonce i za podmínek mimo 
přímou viditelnost příjímače s vysílačem.
Klíčem k těmto výjimečným parametrům je plná digitální 
diverzita se simultánním přenosem signálu po dvou ne-
závislých frekvencích, mezi kterými přijímač automatic-
ky vybírá tu s aktuálně kvalitnějším přenosem. Stabilitě 
dále napomáhá unikátní funkce Quadversity™ - možnost 
připojení až čtyř separátních antén, které mohou být v 
prostoru rozmístěny tak, aby zajistily co nejdokonalejší 
pokrytí, jež je dostupná u některých typů přijímačů. 
Série Axient Digital představuje celý systém výrobků, 
zahrnující škálovatelné dvou a čtyřkanálové přijímače, 
ruční vysílače se všemi zásadními mikrofonními vložkami 
Shure, velký výběr bodypacků pro různé aplikace a spek-
trální manager umožňující ruční či plně automatickou 

analýzu a správu užívaných frekvencí.
Pozoruhodná je rovněž konektivita, jež vedle analogo-
vých výstupů TRS a XLR poskytuje také možnost digitál-
ního propojení ve formátu AES3 a kompatibilitu s mul-
tikanálovým rozhraním Dante. To vše s plnohodnotným 
dynamickým rozsahem až 120 dB(A), s frekvenčním roz-
sahem, který je dokonale vyrovnaný v celém sylšitelném 
spektru 20 Hz – 20 kHz a s možností bezpečného kódová-
ní přenosu dle standardu AES256.
Samozřejmostí je též široká kompatibilita s doplňko-
vým softwarem a aplikacemi Shure ShowLink, Wireless 
Workbench 6 a ShurePlus Channels či s hardwarem za-
hrnujícím chytré akumulátory se širokou škálou síťových 
nabíjecích stanic.

AXIENT DIGITAL
VRCHOLNÝ BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ APLIKACE
Se stále omezenějším volným prostorem v éteru se potýká asi každý, kdo se zabývá ozvučováním na profesionální úrovni,
bez ohledu na to, zda působí v touringovém, divadelním, televizním, broadcastingovém či jiném prostředí. 

AD4D
Dvoukanálový digitální bezdrátový přijímač; Kompatibilní se všemi vysílači AD a ADX; Síťové řízení 
a routing s pomocí SW Wireless Workbench 6; Monitoring funkcí prostřednictvím mobilní aplikace 
Shure Plus Channels; Rackové provedení, výška 1HU

AD1
Bodypack vysílač; Odnímatelná anté-
na; Displej; Volitelný konektor TA4 nebo 
LEM03; Přepínatelný výkon 2/10/35 mW; 
Až 9 hodin provozu s akumulátorem 
SB900A (8 hod. s AA bateriemi); Kontakty 
pro stolní nabíječku; Materiál hliník
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AD4Q
Čtyřkanálový digitální bezdrátový přijímač; Kompatibilní se všemi vysílači AD a ADX; Režim Quadversity™ - možnost připojení až čtyř sepa-
rátních antén; Síťové řízení a routing s pomocí SW Wireless Workbench 6; Monitoring funkcí prostřednictvím mobilní aplikace Shure Plus 
Channels; Rackové provedení, výška 1HU

AD2
Ruční vysílač; Integrovaná anténa; Displej; Přepínatelný výkon 
2/10/35 mW; Až 9 hodin provozu s akumulátorem SB900A (8 hod. s 
AA bateriemi); Kontakty pro stolní nabíječku; Materiál hliník; Barva 
černá (s mikrofony KSM dostupné též v niklové povrchové úpravě); 
Volitelné provedení s mikrofonní kapslí SM58, Beta 58A, Beta 87A, 
Beta 87C, VP68, KSM8 Dualdyne, KSM9, KSM9HS

ADX1
Bodypack vysílač; Ploché a odlehčené 
provedení; Odnímatelná anténa; Displej; 
Diversity ShowLink - možnost dálkového 
nastavení funkcí vysílače; Volitelný konek-
tor TA4 nebo LEM03; Až 9 hodin provozu s 
akumulátorem SB910 (kompatibilní s AAA 
bateriemi); Kontakty pro stolní nabíječku; 
Povrchová úprava odolná vůči vlhkosti; 
Materiál: hořčíková slitina

ADX1M
Micro-bodypack vysílač; Miniaturní a nenápadné provedení; In-
tegrovaná anténa; Odnímatelná opasková spona; OLED displej 
s vysokým rozlišením; Diversity ShowLink - možnost dálkového 
nastavení funkcí vysílače; Až 6,5 hodin provozu s akumuláto-
rem SB910M; Povrchová úprava, membránová tlačítka a zapuš-
těný LEMO konektor zaručují zvýšenou odolnost vůči vlhkosti a 
potu; Materiál Ultem® PEI plast

ADX2
Ruční vysílač; Integrovaná anténa; Displej; Diversity ShowLink - 
možnost dálkového nastavení funkcí vysílače; Až 9 hodin provozu s 
akumulátorem SB920 (kompatibilní s AA bateriemi); Kontakty pro 
stolní nabíječku; Provedení odolné vůči vlhkosti; Materiál hliník; 
Barva: černá (s mikrofony KSM dostupné též v niklové povrchové 
úpravě); Volitelné provedení s mikrofonní kapslí SM58, Beta 58A, 
Beta 87A, Beta 87C, VP68, KSM8 Dualdyne, KSM9, KSM9HS

ADX2FD
Ruční vysílač; Integrovaná anténa; Displej; Diversity ShowLink - možnost dálkového nastavení 
funkcí vysílače; Výkon zvýšený až na 50 mW (volitelně); Až 6,5 hodin provozu s akumulátorem 
SB920 (kompatibilní s s AA bateriemi); Kontakty pro stolní nabíječku; Provedení odolné vůči 
vlhkosti; Materiál hliník; Barva černá (s mikrofony KSM dostupné též v niklové povrchové úpra-
vě); Volitelné provedení s mikrofonní kapslí: SM58, Beta 58A, Beta 87A, Beta 87C, VP68, KSM8 
Dualdyne, KSM9, KSM9HS

SBRC
Čtyřmodulová racková dokovací stanice pro dobíjení 
akumulátorů; Vzdálený monitoring prostřednictvím 
SW Shure Wireless Workbench; Displej se zobrazením 
aktuální kapacity dobíjených akumulátorů v hodinách 
a % nabití; Zobrazení předpokládané doby potřebné pro 100% nabití; Volitelné dobíjecí moduly pro akumulátory SB900A, SB910, SBM920, SB910M, Shure SBC200, 
SBC240, SBC800, SBC840, SBC840M; Stolní dokovací stanice pro dobíjení různých typů akumulátorů Shure; Provedení se 2-8 nabíjecími sloty

AXT600
Spektrální manager; Dokáže projít a analyzovat kompletní UHF spektrum (470 – 952 MHz) za cca. 1 minutu; Trvale monitoruje, vyhodnocuje a zobrazuje dostupné zálož-
ní frekvence v reálném čase; Kompatibilní se systémem Axient Digital a dalšími síťovými bezdrátovými systémy Shure; Rackové provedení, výška 1HU

AD610
Přístupový bod pro Diversity ShowLink; Zajišťuje bezdrátovou síťovou konektivitu mezi propojenými vysílači a při-
jímači; Umožňuje dálkové ovládání až 16 vysílačů v reálném čase; Dovoluje dálkově upravit Gain, měnit nosnou 
frekvenci, ovládat funkci Mute a další; Pracuje ve frekvenčním pásmu 2.4 GHz; Kompatibilní s komponenty Axient 
Digital ADX a Axient analog
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Jako odpověď na tento stav představila firma Shure novou generaci stropních a 
stolních array mikrofonů Microflex Advance, která kombinuje osvědčenou kvalitu 
instalačních mikrofonů Microflex s celou paletou originálních technických řešení 
tak, aby mohla prestižním konferenčním prostorům poskytnout bezkonkurenční 
zvukový systém, který může hrdě nést označení „neviditelné audio“. Unikátní řidi-
telné snímací pole „Steerable Coverage“, jež je schopné naprosto věrně zachytit 
každý zvukový detail, elegantní vedení signálu ethernetovými rozvody v nízkola-
tenční síti Dante, bezproblémové dálkové nastavení prostřednictvím webového 
prohlížeče – to vše se podílí na neuvěřitelně snadné integraci systému Microflex 
Advance do jakékoliv stávající AV/IT infrastruktury. Již tedy není nutné, aby poža-
davky na estetický vzhled prostoru musely ustupovat požadavkům na zvukovou 
kvalitu či naopak, a hlavně... IT profesionálové již nemusí být experty v audio ob-
lasti a přesto mohou svým zákazníkům poskytnout dokonalý zvuk.
Celý systém je složen z několika komponentů, mezi kterými hrají klíčovou roli mi-
krofony s řiditelným snímacím polem. Prvním z nich je mikrofon MXA910, který ve 
formátu nenápadného stropního panelu o standardních rozměrech (609,6 x 609,6 
mm, nebo 600 x 600 mm) ukrývá řiditelné mikrofonní pole s osmi samostatně 
nastavitelnými snímacími zónami, které dokáží z pozice „nad hlavou“ zaychytit 
zvuk lépe, než jakýkoliv jiný výrobek. Kontrolní software umožňuje automatické 
nasměrování snímacího laloku přesně na pozice jednotlivých mluvčích a součas-
ně nabízí snadnou konfiguraci presetů, šablon a směrových patternů. Provozní 
stav je elegantně indikován LED proužkem v osmi volitelných barvách, samot-
né panely jsou dodávany v černém, bílém a hliníkovém provedení, jež dovoluje 
individuální barevnou úpravu. Pro snadnou instalaci slouží příruba v obvyklém 

formátu Vesa-D.
Elegantní stolní mikrofon MXA310 je druhým „neviditelným“ typem v řadě Microf-
lex Advance. Obsahuje čtyři samostatné snímací zóny, pro každou z nich lze in-
dividuálně nastavit  kardioidní, superkardioidní, hyperkardioidní, osmičkovou či 
kulovou charakteristiku a v krocích po 15˚ také hlavní směr snímání. Díky tomu 
dokáže nabídnout velký počet flexibilních konferenčních konfigurací (například 
debatu u kulatého stolu se šesti účastníky pokryjí tři aktivní zóny s osmičkovou 
charakteristikou). 
Zcela unikátním prvkem je tzv. toroidní směrová charakteristika. V tomto režimu 
mikrofon snímá zvuk v plném 360˚ horizontálním záběru a současně potlačuje 
zvuky přicházející v jeho vertikální ose. Díky tomu může MXA310 účinně potlačit 
hluk ventilátoru, klimatizace, nebo projektoru umístěného na stropě nad konfe-
renčním stolem. Na okraji mikrofonu jsou umístěna čtyři programovatelná doty-
ková tlačítka (Mute/Push to Talk) , jež dovolují snadné a flexibilní ovládání a po 
obvodu umístěný LED pás s osmi volitelnými barvami dokáže indikovat status 
mikrofonu, aktivní snímací charakteristiku i další informace. K dispozici je v černé, 
bílé, nebo hliníkové povrchové úpravě.
Jako doplněk série Microflex Advance jsou připraveny dva typy vstupních a vý-
stupních rozhraní ANI4IN a AN4OUT. Umožňují připojení 4 analogových mikro-
fonních nebo linkových kanálů k digitálnímu rozhraní Dante a přínáší tak možnost 
rozšířit síťový konferenční systém o standardní typy instalačních mikrofonů. Oba 
typy existují ve verzi s konektory XLR nebo Euroblock a jejich mechanické řeše-
ní dovoluje snadnou montáž v nenápadné a nepřekážející pozici, například pod 
deskou stolu.

Microflex Advance MXA
Korporátní konference se velmi často odehrávají v designově dokonale vyladěném prostředí s prvotřídní vizuální 
estetikou a... s příšernou kvalitou ozvučení.
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MXA910
Stropní konferenční mikrofon s řiditelným snímacím polem; 8 samostatně kon-
figurovatelných snímacích zón; Automatická mixáž; Potlačení prostorového 
dozvuku; 4-pásmový C/S parametrický ekvalizér na kanál; Jednoduchá konfigu-
race v prohlížeči; 10 presetů; Dante (8 kanálů); Možnost PoE napájení; Barevná 
signalizační LED; Příruba Vesa-D pro stropní montáž a zavěšení; Rozměry 609,6 
x 609,6mm (MXA910), nebo 600 x 600mm (MXA910–60CM); Barevné provedení: 
bílá, černá, aluminium

MXA310
Strolní konferenční mikrofon s řiditelným snímacím polem; 4 konfigurovatelné 
směrové charakteristiky (4 kanály); Toroidní směrová charakteristika (potlačení 
hluku přicházejícího ve vertikálním směru); Automatická mixáž; 4-pásmový C/S 
parametrický ekvalizér na kanál; Jednoduchá konfigurace v prohlížeči; 10 pre-
setů; Dante (4 kanály); Možnost PoE napájení; Barevná signalizační LED; Mute 
přepínač s režimy Toggle, Push-to-Talk, Push-to-Mute, Disable; Možnost ovládání 
externích zařízení (např. kamery) kontrolním signálem přepínače Mute; Barevné 
provedení bílá, černá, aluminium

ANI4IN
Konvertor analogového signálu (Mic/Line) na síťový digitální formát Dante; Ur-
čeno pro připojení běžných mikrofonů, boundary mikrofonů a linkových zdrojů; 
4-pásmový C/S parametrický ekvalizér na kanál; Audio sumace; 10 presetů; Jed-
noduchá konfigurace v prohlížeči; Funkce Preamp Gain, Mute, Digital Gain, Pola-
rity, Phantom; Konektory XLR (ANI4IN-XLR) nebo Block (ANI4IN-BLOCK); Dante (4 
kanály); Ethernetový port; Možnost PoE napájení; Rackové provedení (1/3 šířky, 
1HU); Součástí volitelného příslušenství je konzole pro nenápadnou montáž za-
řízení pod stůl

ANI4OUT
Konvertor síťového digitálního formátu Dante na analogový signál (Mic/Line); 
4-pásmový C/S parametrický ekvalizér na kanál; Audio sumace; 10 presetů; Jed-
noduchá konfigurace v prohlížeči; Funkce: Mute, Digital Gain, Polarity; Konektory 
XLR (ANI4OUT-XLR) nebo Block (ANI4OUT-BLOCK); Dante (4 kanály); Ethernetový 
port; Možnost PoE napájení; Rackové provedení (1/3 šířky, 1HU); Součástí volitel-
ného příslušenství je konzole pro nenápadnou montáž zařízení pod stůl.
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Firma Shure připravila pro obě zmíněné skupiny hudebníků a samo-
zřejmě také pro rentální společnosti i profesionální zvukaře bezdrátový 
personální odposlechový systém PSM 300. Digitální In Ear pracuje v 
rozlišení 24-bit a téměř jistě vyhoví všem, kdo kladou důraz na maxi-
mální funkčnost a spolehlivost a rádi zohlední také trvanlivost  a kvalitu.
K dispozici je ve dvou verzích: cenově dostupná standardní varianta 
P3R s jednoduchým plastovým bodypackem o jehož napájení se stará 
dvojice běžných AA baterií a prémiová profesionální provedení P3RA, s 
odolným kovovým bodypackem, jehož displej poskytuje řadu nezbyt-
ných provozních informací a umožňuje nastavení parametrů integro-
vaného limiteru a dvoupásmového ekvalizéru. Napájení bodypacku 
rovněž zajišťuje dvojice AA baterií, systém je však kompatibilní také s 
akumulátorem Shure SB900A.
Oběma verzím je společný krystalicky čistý zvuk bez šumu (SNR až 90 

dB), schopnost provozu ve stereo, mono i mix režimu, až 15 kompatibil-
ních frekvencí v jednom pásmu, dosah přes 90 m v otevřeném prosto-
ru bez překážek a kovový vysílač s přehledným displejem v typickém 
půlrackovém formátu. Charakteristická je uživatelsky přívětivá obsluha 
se schopností automatického vyhledání i nastavení volných frekvencí 
vysílačem s následnou bleskurychlou synchronizací mezi oběma kom-
ponenty prostřednictvím IR přenosu dat. Náročnější uživatelé ocení 
možnost velmi jednoduchého vytvoření ideálního osobního zvukové-
ho mixu ze dvou kanálů, který si umělec může smíchat přímo na přijí-
mači v režimu MixMode. U standardní verze jsou k přijímači přiložena 
velmi kvalitní a lehká sluchátka SE112, prémiová varianta pak obsahuje 
špičkové profesionální IEM špunty SE215 s tvarovatelnými vodiči, jež je 
možné dokonale usadit „za uši“.

PSM 300 
Dokonalý poslech je pro hudebníka základním předpokladem kvalitního výkonu na pódiu. Profesio-
nální umělci to velmi dobře vědí, hobby muzikanti na to obvykle přijdou už po několika prvních ode-
hraných koncertech. 

P3T
Dvoukanálový digitální bezdrátový vysílač; Rozlišení 24-bit; Výkon: 30mW; Dosah 90 
m (v otevřeném prostoru bez překážek); Automatické vyhledávání volných frekvencí; 
Jednoduchá IR synchronizace vysílače s přijímačem; Displej s vysokým kontrastem; Sy-
metrické TRS vstupy s paralelními TRS výstupy; Přepínatelná vstupní úroveň Line/Aux; 
Kovové šasi; ½ rackové provedení s výškou 1HU
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P3R
Dvoukanálový digitální bez-
drátový přijímač; Rozlišení: 
24-bit; Jednoduchá IR syn-
chronizace přijímače s vysí-
lačem; Možnost individálně 
smíchat dva různé signály v 
režimu MixMode; Stereo režim 
s nastavením Balance; Poten-
ciometr hlasitosti; Až 6 hodin 
provozu při napájení dvěma 
AA bateriemi; Indikátor stavu 
baterie; Plastové provedení

P3RA
Dvoukanálový digitální bezdrátový přijímač; 
Rozlišení: 24-bit; Displej; Vypínatelný limiter 
pro ochranu sluchu; Dvoupásmový ekvalizér 
(Hi/Lo shelf ); umožňuje doladění zvuku přímo 
na přijímači; Jednoduchá IR synchronizace při-
jímače s vysílačem; Možnost individálně smí-
chat dva různé signály v režimu MixMode; Ste-
reo režim s nastavením Balance; Potenciometr 
hlasitosti; Až 6 hodin provozu při napájení dvě-
ma AA bateriemi; Alternativní napájení Li-Ion 
akumulátorem Shure SB900A s možností do-
bíjení v přijímači; Automatický úsporný režim 
šetří kapacitu baterií; 5-segmentový indikátor 
stavu baterie; Kovové provedení

SE112
Lehká a ergonomická In Ear sluchátka; Útlum okolních 
zvuků: až 37dB; Měniče Single Dynamic MicroDriver; Citli-
vost 105 dB SPL/mW; Frekvenční rozsah 25Hz-17kHz; Pev-
ný kabel s délkou 1,25m; Šedá barva; 3 izolační nástavce v 
rozměrech S, M a XL součástí balení

SE215 
Profesionální In Ear sluchátka; Útlum okolních zvuků: 37dB; Měnič Dynamic 
MicroDriver; Citlivost 107dB SPL/mW; Impedance17Ω; Frekvenční rozsah 
22Hz-17,5kHz; Odnímatelný kabel s délkou 1,6m; Tvarovatelné vodiče umož-
ňují dokonalé usazení kabelu „za uši“; Černá nebo průsvitná barva; 3 izolační 
nástavce v rozměrech S, M a XL, čistící sada a přepravní obal součástí balení

P3TR112GR
• Přijímač P3R
• Vysílač P3T
• Sluchátka SE112
• Hardware pro montáž 
  do racku
• ¼ vlnová anténa
• BNC adaptér
• BNC kabel
• Napájecí zdroj
• 2x AA baterie
• Přepravní taška
• Návod k použití

P3TRA215CL
• Přijímač P3RA
• Vysílač P3T
• Sluchátka SE215
• Hardware pro montáž
  do racku
• ¼ vlnová anténa
• BNC adaptér
• BNC kabel
• Napájecí zdroj
• Adaptér pro instalaci
   baterií
• 2x AA baterie
• Přepravní taška
• Návod k použití

Sety bezdrátových systémů
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Vysílač GLX-D1 (bodypack)
Konektor TQG (mini-XLR), umožňuje připojení headsetů, hlavových mikrofo-
nů, kytarového kabelu apod. Phantomové napájení pro elektretové mikrofony. 
Vstupní impedance: 900kOhm; RF výkon 10mW; Napájení Li-Ion akumulátor 
(součástí dodávky); Celková životnost akumulátoru cca 10.000 hodin
Provozní životnost akumulátoru až 16 hodin (při 3hod nabíjení); Vypínač;
Napájecí port Micro USB; Rozměry 90x 65x 23mm

Vysílač GLX-D2 (handheld)
Dostupné verze s mikrofonními vložkami Beta 58A, Beta 87A, SM58, SM86
RF výkon 10mW; Napájení: Li-Ion akumulátor (součástí dodávky); Celková ži-
votnost akumulátoru cca 10.000 hodin; Provozní životnost akumulátoru až 16 
hodin (při 3hod nabíjení); Vypínač; Rozměry 252 x 51mm; Hmotnost 0,267 kg 
(s vložkou SM58).

Přijímač GLX-D4R
Konstrukce diverzitní (mikroprocesorem řízená); Automatická IR synchroni-
zace vysílací frekvence mezi vysílačem a přijímačem; Monitorování volných 
frekvencí v éteru; Automatické přeladění celého systému v reálném čase na 
záložní frekvenci v případě rušení; Dobíjecí šachta pro Li-Ion akumulátor vy-
sílače s LED zobrazením stavu nabití; 2x 1/2 vlnová anténa; Displej; Zobrazení 
životnosti baterie ve vysílači v minutách předpokládané životnosti na displeji
Konektor symetrický XLR, TRS; Nastavení zesílení (Gain): -18dB - + 42dB (krok 
1dB); Přepínač úrovně mikrofon/linka +18 dBV/-12 dBV; Impedance 100 Ohm;
Napájení síťový adaptér 14-18V / 550mA; Materiál: ocel; ½ rackové provedení, 
1HU; Rozměry 42 x 197 x 163mm; Hmotnost: 0,907 kg

GLX-D Advanced
Shure se svou wireless řadou GLX-D představenou v roce 2013 zcela přepsal pravidla pro cenově
dostupné a současně profesionální bezdrátové systémy. 

Typickým uživatelům těchto zařízení, především hudebním klubům, lokálním zvukařům, hudebním skupinám a mobilním DJs dokázal SHURE s touto sérií jako prv-
ní výrobce nabídnout kombinaci nekompromisní zvukové kvality a výjimečných funkčních vlastností. Za takřka okamžitým obchodním úspěchem řady tedy stojí 
především špičkový zvuk, daný digitálním přenosem signálu v kombinaci s velkým výběrem profesionálních mikrofonních vložek. Majitelé však vysoce oceňují také 
nevídaně jednoduchou obsluhu, nízké provozní náklady zaručené napájením dobíjecími akumulátory s vysokou kapacitou a současně legislativně nekomplikovaný a 
při tom vysoce stabilní provoz ve volném pásmu 2,4 GHz (WiFi).
Nová série GLX-D Advanced nyní dále významně rozšiřuje všechny výše zmíněné profesionální funkce a vlastnosti původního konceptu. Pochlubit se může schopností 
ještě lépe využívat dostupné frekvenční pásmo – umožňuje totiž standardně simultánně nasadit celkem 9 systémů (v ideálních podmínkách až 11) a to v případě, kdy 
je sestava doplněna o přídavný frekvenční manager (UA846Z2) s optimálně umístěnými externími anténami (PA805Z2-RSMA). 
Významný pokrok představuje také mechanické provedení přijímačů, jež dovoluje jejich snadné zabudování do 19“ racku, kde se díky možnosti společného napájení 
obejdou i bez adaptérů. 
Příjemnou vlastností je rovněž inteligentní dobíjení, díky kterému systém umí ještě lépe hospodařit s energií ukrytou v Li-Ion akumulátorech. Vysílače tak dokáží 
nabídnout až 16 hodin provozu na jedno plné nabití, pro 1,5 hodinový provoz však postačí i rychlé 15 minutové dobití akumulátoru. Přesný údaj o zbývající provozní 
době se zobrazuje na displeji přijímače. Podobně jako výchozí řada, disponuje i série GLX-D širokou škálou různých setů s bodypacky vybavenými hlavovými, klopo-
vými i nástrojovými mikrofony a „handkami“ osazenými prestižními profesionálními kapslemi SM58, SM86, Beta 58A a Beta 87A, k dispozici je také set pro kytaru a 
kombinovaný set s ručním a klopovým mikrofonem.

Technická data:
Frekvence automaticky laditelná (zálohovaná) 2,4 - 2,4835 GHz (Globální bezli-
cenční pásmo); použitá frekvence se automaticky mění dle aktuální situace; Dosah 
60m (za ideálních podmínek při vzájemné přímé viditelnosti vysílače a přijímače); 
Frekvenční rozsah audio signálu 20Hz-20kHz ; THD 0,2%; SNR 100 dB; Dynamický 

rozsah: >120 dB (dle křivky A); citlivost -88 dBm; Max. počet současně pracu-
jících systémů: 5 (v ideálních podmínkách 8); Max. počet současně pracujících 
systémů při použití v kombinaci s UA846Z2 a  PA805Z2-RSMA: 9 (v ideálních 
podmínkách 11)
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* Platí pro systém PSM900, pro PSM1000 jsou počty poloviční.

Shure PA421B / PA821B
Použití velkého počtu bezdrátových personálních odposlechových systémů (IEM) ve 
stejný okamžik na jednom pódiu jež je ve dnešní ozvučovací praxi zcela obvyklé, může 
způsobovat nežádoucí interference v éteru a zároveň klade vysoké nároky na pečlivou 
organizaci techniky v přepravním casu. 
Umístění racku s vybavením musí navíc splňovat často kompromisní či dokonce naprosto protichůdné požadavky na servisní 
přístupnost na straně jedné a optimální pokrytí pódia VF signálem na straně druhé. Poměrně jednoduché řešení všech uvede-
ných problémů přináší anténní slučovače Shure PA421B a PA821B, jež dovolují připojit čtyři nebo osm IEM systémů* pracujících v 
pásmu 470 - 865 MHz na jednu společnou anténu. Ta navíc může být umístěna v prostoru odděleně, v pozici jež zajistí dokonalé 
pokrytí prostoru signálem, zatímco rack s vybavením může zůstat v zázemí, kde jej má technický personál plně pod kontrolou.
K nesporným výhodám při použití tohoto zařízení patří výrazné zlepšení VF výkonových parametrů a díky eliminaci síťových 
adaptérů také celkově přehlednější zapojení systému. Čtyřkanálový anténní slučovač PA421B totiž dokáže poskytovat napájení 
až čtyřem kompatibilním IEM vysílačům. Indikační LED na předním panelu změnou barvy informují o přítomnosti signálu, přebu-
zení a proudovém odběru. V případě požadavků na větší počet připojených IEM lze prostřednictvím rozšiřujícího portu vytvořit 
řetěz ze dvou anténních slučovačů. Systém je možné rozšířit o pasivní směrové, všesměrové či spirálové antény a BNC kabely ze 
široké nabídky doplňkového příslušenství Shure.

Frekvenční manager UA846Z2
Frekvenční manager a anténní dělič pro sérii GLX-D Advanced; Pro připojení až šesti přijímačů 
GLX-D4R;  Rozšiřuje možnosti systému GLX-D Advanced na 9 simultánně pracujících vysílačů (11 
v ideálních podmínkách); Automatický frekvenční management a koordinace volných frekvencí v 
pásmu 2,4GHz; Obousměrná komunikace s přijímači probíhá po VF anténních kabelech; Může po-
skytovat napájení až šesti přijímačům (není potřeba používat adaptéry) 6x 15V, max. 3,8A DC; Di-
verzitní výstup 12x BNC (2x 6 BNC); Diverzitní vstup 2x BNC pro externí pasivní směrovou anténu 
PA805Z2-RSMA; Umožňuje vytvořit kaskádu ze dvou UA846Z2 pro připojení celkem 11 přijímačů; 
Rackové provedení s výškou 1HU; Hmotnost: 1,63 kg

Pasivní směrová anténa PA805Z2-RSMA
Představuje klíčový prvek série GLX-D Advanced; Minimalizuje interference a zlepšu-
je kvalitu příjmu; Frekvenční rozsah 2050 to 2700MHz; Zisk: 8dBi @ 2,45GHz; Lineární 
polarizace; Horizontální šířka paprsku: 1000 (@ 3dB); Součástí dodávky je 3m dlouhý 
anténní kabel.
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Shure PA421B
Čtyřkanálový anténní slučovač; Operační pásmo 472-865 MHz; Vstup pro IEM 4x BNC; Výstup pro hlavní anté-
nu 1x BNC ; Expanzní port 3x BNC (A In / B In / A+B Out); Výstup pro napájení připojených IEM vysílačů 4x 15V 
/ 660mA DC; Kovové šasi; Součástí dodávky 4x BNC kabel 55 cm, 1x BNC jumper kabel 28cm a 4x DC kabel  
60cm; Rackové provedení s výškou 1HU; Hmotnost: 4,3 kg

Shure PA821B
Osmikanálový anténní slučovač; Operační pásmo 472-865 MHz; Vstup pro IEM 8x BNC; Výstup pro hlavní an-
ténu 1x BNC; Expanzní port 3x BNC (A In / B In / A+B Out); Kovové šasi; Součástí dodávky 8x BNC kabel 55cm 
a 1x BNC jumper kabel 28cm; Rackové provedení s výškou 1HU; Hmotnost: 4,8 kg



The Ones
Před časem Genelec překvapil studio-
vý svět unikátním konceptem monitoru 
8351A SAM, u kterého dokázali konstruk-
téři šikovně ukrýt dvojici wooferů za čelní 
vlnovod, čímž se jim podařilo vytvořit ne-
uvěřitelně kompaktní třípásmový monitor 
s víceméně dokonalým bodovým koaxiál-
ním vyzařováním. Tuto originální myšlen-
ku nyní výrobce rozvinul v celé nové sérii, 
označené The Ones. 
Řada obsahuje trojici prostorově úsporných modelů, 
které není úplně snadné zařadit dle tradičních veli-
kostních kritérií. Reproboxy totiž i přes třípásmové 
provedení a nadstandardní výkonové parametry 
rozměrově odpovídají spíše 5“, 6“ a 8“  dvoupásmové 
kategorii. Při tom odlévaný hliník, ze kterého jsou již 
tradičně vytvarovány pečlivě zaoblené korpusy, za-
ručuje boxu i přes skromné vnější rozměry maximál-

8341 SAM™
Univerzální třípásmový monitor s ultimátním bodovým vyzařováním a velkou dynamickou i výko-
novou rezervou, vhodný pro produkční, postprodukční a surround studia střední velikosti. Dobře se 
uplatní v jakékoliv úloze, ať už jako hlavní stereo, surround či  referenční poslech. 
Třípásmový koaxiální aktivní studiový monitor; Max. SPL 110dB; Frekvenční rozsah 38Hz-37kHz (@ -6dB) / 45Hz -20kHz (@ 
+/-1,5dB); Konfigurace reproduktorů 2 x 6,6 x3,5“ (oval) + 3,5“/0,75“ (coaxial); Vlnovod MaxDCW (Directivity Control Wave-
guide); Zesilovač TriAmp (550W); Výkon 250W (basy) + 150W (středy) + 150W (výšky); Elektronická výbava AutoCal, GLM, 
ISS; Další výbava Iso-Pod, montážní body pro zavěšení; Rozměry 370 x 237 x 243mm; Hmotnost 9,8kg; Konektory 1x XLR In 
(analog), 1x XLR In + 1x XLR Out (AES/EBU), 2x RJ45 (síť).
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VYNÁLEZCE
AKTIVNÍCH STUDIOVÝCH 
MONITORŮ
Málokdo dnes, v době kdy se 
aktivní poslechové monitory 
staly naprostým standardem 
jak ve špičkově vybavených 
profesionálních studiích, tak 
i v jejich skromnějších domá-
cích variantách, uvažuje nad 
tím, že myšlenka spojit re-
produktory a zesilovače do 
jednoho dokonale vyladě-
ného a bezvadně hrajícícho 
celku, tu nebyla odjakživa.

Poprvé s nápadem připojit ke kaž-
dému reproduktoru vícepásmové-
ho systému jeho vlastní zesilovač, 
přišli ve druhé polovině 70. let 20. 
století pozdější zakladatelé firmy 
Genelec - konstruktéří Ilpo Marti-
kainen a Topi Partainen.
A právě neotřelý přístup a snaha o 
naprosto originální řešení obvyk-
lých akustických i elektrotechnic-
kých otázek se stala nosnou filo-
zofií této dnes již legendární finské 
studiové značky, jež v průběhu let 
přivedla na svět řadu unikátních 
konstrukčních myšlenek, z nichž 
světový audioprůmysl těží dodnes.
Stejnou pozornost jako revolučním 
technologickým myšlenkám vě-
nuje firma také malým a chytrým  
vychytávkám, které usnadňují uži-
vatelům práci. Nezapomíná se však 
ani na životní prostředí, a tak je pro 
Genelec jedním z nejdůležitějších 
kritérií též maximální ekologická 
přívětivost a energetická nenároč-
nost jejích produktů.

8351 SAM™
Aktivní třípásmový monitor určený jako hlavní stereo či surround poslech pro střední a větší studia s 
maximálními nároky na kvalitu přednesu i akustický výkon. Relativně kompaktní rozměry a schop-
nosti i výkon odpovídající mnohem větším monitorům z něj dělají skvělou volbu pro náročné profesi-
onální režie s limitovaným prostorem.
Třípásmový koaxiální aktivní studiový monitor; Max. SPL 111dB; Frekvenční rozsah 32Hz-35kHz (@ -6dB) / 38Hz-21kHz (@ 
+/-1,5dB); Konfigurace reproduktorů 2x 8,5x4“ (oval) + 5“/0,75“ (coaxial); Vlnovod MaxDCW (Directivity Control Waveguide); 
Zesilovač TriAmp (360W); Výkon 150W (basy) + 120W (středy) + 90W (výšky); Elektronická výbava AutoCal, GLM, ISS; Další 
výbava Iso-Pod, montážní body pro zavěšení; Rozměry 452x287x 278mm; Hmotnost 19kg; Konektory 1x XLR In (analog), 1x 
XLR In + 1x XLR Out (AES/EBU), 2x RJ45 (síť).

8331 SAM™
Kompaktní třípásmový monitor s bodovým vyzařováním, vhodný pro studia s limitovanými prosto-
rovými možnostmi. Je určen pro náročný kritický poslech na přenosových vozech, v TV a rádiových 
režiích, dobře se také uplatní jako referenční nearfield ve větších poslechových místnostech, nebo 
jako prostorový monitor v surround aplikacích.
Třípásmový koaxiální aktivní studiový monitor; Max. SPL 104dB; Frekvenční rozsah 45Hz-37kHz (@ -6dB) / 58Hz-20kHz (@ +/-
1,5dB); Konfigurace reproduktorů 2x 5,1x2,6“ (oval) + 3,5“/0,75“ (coaxial); Vlnovod MaxDCW (Directivity Control Waveguide); 
Zesilovač TriAmp (144 W); Výkon 72W (basy) + 36W (středy) + 36W (výšky); Elektronická výbava AutoCal, GLM, ISS; Další 
výbava Iso-Pod, montážní body pro zavěšení; Rozměry 305 x 189 x 212mm; Hmotnost 6,7kg; Konektory 1x XLR In (analog), 
1x XLR In + 1x XLR Out (AES/EBU), 2x RJ45 (síť).

ní vnitřní objem při současně bezkonkurenční tuhosti skříně. To vše 
se následně podílí na schopnosti velmi přesné reprodukce nízkých 
frekvencí a celkově zcela nepatrném akustickém zkreslení.
Všem variantám je společná konstrukce vždy se dvěma oválnými 
woofery, které se skrývají za čelní stěnou tvořenou vlnovodem Ma-
xDCW. Ten ve svém středu hostí koaxiální středo-výškový měnič. Vý-
sledkem tohoto zcela ojedinělého řešení je ultimátní bodový zdroj 
zvuku s nezabarveným a velmi detailním přednesem i při poslechu 
mimo osu vyzařování. To navíc umožňuje monitor libovolně umístit 
v horizontální i vertikální poloze (nastojato či naležato) beze změny 
zvukového projevu.
TriAmp řešení zesilovačů s výkonovým rozpětím 144–550W a 
schopnost vygenerovat dlouhodobý akustický tlak 104-111dB 
(@1m) předurčuje tuto sérii k nasazení ve všech kategoriích praco-
višť od menších projektových studií až po filmovou a TV surround 
postprodukci. Novinka se však může pochlubit rovněž širokým a 
vyrovnaným frekvenčním rozsahem, dosahovaným při velmi přísné 
toleranci a pozoruhodný je též naprosto zanedbatelný vlastní šum 
(např. 0dB @1m!!! u modelu 8331), který nové monitory produkují.
Je pochopitelné, že i u této nové série Genelec kombinuje svoje 
osvědčené chytré funkce dálkového řízení parametrů po Etherneto-

vé síti SAM (Smart Active Monitor) a GLM 2.0 (Genelec Loudspeaker Manage-
ment) s autokalibrační technologii AutoCal pro korekci akustických vlastností 
prostoru.
Systém dokáže za pomoci počítače, měřícího mikrofonu, DSP a testovacích 
signálů automaticky nastavit pro každý z komponentů poslechové sestavy 
(až 25 monitorů a 5 subwooferů) optimální hlasitostní úroveň, časový i fázo-
vý průběh. Především však prostřednictvím účinných filtrů samočinně upraví 
frekvenční odezvu monitoru tak, aby jeho zvuk byl, bez ohledu na vlastnosti 
prostoru či umístění, vždy lineární a dokonale kmitočtově vyvážený. Kalibrace 
je možná nejen pro tzv. „Sweet Spot“, ale také pro další poslechová místa. V 
prostředí, kde by autokalibrace byla zbytečně komplikovaná či nákladná je 
možné frekvenční charakteristiku přizpůsobit pomocí tradičních DIP-switchů. 
Provozovatelé moderních digitálních studií jistě ocení, že vedle běžného ana-
logového XLR vstupu je k dispozici také digitální In/Out AES/EBU a estétům s 
vytříbeným vkusem pro vyladěný design se bude určitě líbit možnost trojího 
barevného provedení v bílé, černé a tradiční technicky šedé. Nedílnou součástí 
monitorů The Ones je osvědčený gumový stojánek Iso-Pod, který brání pře-
nosu rezonancí mezi reproboxem a podložkou a současně umožňuje nastavit 
jeho vertikální nasměrování v širokém rozsahu úhlů. 



1032C SAM 
V nabídce nekonvenčně až futuristicky koncipovaných monitorů Genelec představuje klasicky 
konstruovaná „dřevěná“ série 1000 svébytnou ikonickou řadu, na jejímž špičkovém zvuku tra-
dičně svůj hlavní poslech staví ta největší a nejprestižnější světová hudební i filmová studia. 

Není se ostatně čemu divit, protože některé modely této série si osazením měničů či akustickými výkony nezadají 
ani se systémy určenými pro živé ozvučení a při tom dokáží zvuk reprodukovat nekompromisně věrně a detailně - 
jednoduše tak, jak je to ve studiové práci nezbytné.
Ani této jinak poměrně konzervativně pojaté řadě se však nevyhýbá pokrok, který výrobce realizuje v oblasti interní 
elektroniky a procesingu. Není tedy divu, že i zde nyní nově najdeme chytré síťové technologie SAM (Smart Active 
Monitors) a GLM (Genelec Loudspeaker Management), jež dovolují dálkovou správu, kalibraci frekvenční odezvy 
monitorů a automatickou kompenzaci akustických vlastností prostoru.
Nejnovějším produktem série 1000, který tuto technologii obdržel je její nejpopulárnější model 1032, který v ino-
vovaném provedení s označením 1032C SAM oproti svému předchůdci také výrazně posílil a to díky novým Class D 
Bi-Amp zesilovačům s celkovým výkonem 400W.
Vedle autokalibrační funkce GLM kompatibilní s Windows i Mac, jež zaručuje dokonalé vyladění frekvenční cha-
rakteristiky monitoru v daném prostoru, zůstává zachována také původní možnost přizpůsobení odezvy boxu 
prostřednictvím DIP switchů, což jenom podtrhuje flexibilitu systému. Výraznou výhodou technologie SAM je 
schopnost dálkové správy rozsáhlé sítě studiových monitorů s možností kompenzace zpoždění, časového přizpů-
sobení zvuku k promítanému obrazu, optimalizace hlasitostních úrovní, ovládání funkcí Mute či Solo, přepínání 
jednotlivých monitorů během poslechu a inteligentního hospodaření s elektrickou energií ISS.
Výkonnější zesilovače se podepisují na schopnosti boxu osazeného 10“ wooferem a 1“ tweeterem vytvořit maxi-
mální akustický tlak až 114 dB při frekvenčním rozsahu 40 Hz – 20 kHz (@ +/- 2,5 dB). Vedle analogových vstupů je 
nyní možné využít také digitální vstup AES/EBU a na zadním panelu přibyly pochopitelně také dva konektory RJ45 
pro připojení síťových kabelů.

1032C SAM™
Dvoupásmový aktivní studiový monitor; Max. SPL 114dB; Frekvenční rozsah 33Hz-23kHz (@ -6dB); Frekvenční roz-
sah 45Hz-20kHz (@ +/-2,5dB); Konfigurace reproduktorů 10“ woofer + 1“ tweeter s kovovou membránou; Vlnovod 
DCW (Directivity Control Waveguide); Zesilovač Bi-Amp, Class D; Výkon 250W (basy) + 150W (výšky); Elektronická 
výbava SAM, GLM, ISS; Rozměry 495 x 320 x 290mm; Hmotnost: 17kg; Konektory 1x XLR In (analog), 1x XLR In + 1x 
XLR Out (AES/EBU), 2x RJ45 (síť)

Série Classic
řada dvoupásmových nearfield mo-
nitorů a odpovídajících subwooferů s 
hliníkovou ozvučnicí a jednoduchou 
analogovou konektivitou, jež dnes v 
nahrávaích studiích představuje prů-
myslový standard.

Série SAMTM Compact 
dvoupásmové nearfield monitory 
technicky vycházející ze série Classic, 
doplněné o systém GLM se schopností 
plné autokalibrace. Ideální do akustic-
ky komplikovaných prostorů.

Studiové subwoofery SAMTM

hlubokotónový doplněk nearfield 
monitorů série SAM Compact s au-
tokalibrací.

Série SAMTM Master
hlavní poslechové monitory pro vel-
ká produkční a postprodukční studia 
s autokalibrační technologií SAM, ve 
výkonovém rozpětí 950 – 3200 W.

Příslušenství:
šikovné profesionální doplňky umožňující snadnou montáž, instalaci a transport 
studiových monitorů Genelec.

Přehled dalších produktů fy GENELEC
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Firma QSC Audio, LLC, 
jež dnes sídlí v kalifornském Costa Mesa, 
vznikla již v přelomovém roce 1968 
a na trh ozvučovací techniky vstoupila 
počátkem sedmdesátých let 20. století.

Tehdy ovšem její produkční portfolio tvořily především kytarové zesilova-
če. V průběhu krátké doby však produkce zamířila do oblasti ozvučovací 
techniky a již ve druhé polovině 70. let patřila společnost QSC mezi přední 
hráče na trhu profesionálních výkonových zesilovačů. 

Prudký technologický rozvoj, charakteristický pro období přelomu tisíci-
letí značku QSC postupně vyprofiloval jako jednoho z hlavních technolo-
gických hybatelů v audio-vizuální sféře a v jejím portfoliu k profesionál-
ním reproboxům, line-array systémům, zesilovačům a mixážním pultům 
určeným převážně pro použití v hudební a zábavní oblasti přidal navíc 
velký balík specifických produktů vhodný pro ozvučení v kinech.  Nejno-
vější sféru, v níž firma QSC aktuálně úspěšně působí, představují sofistiko-
vaná síťová zařízení pro instalační a konferenční aplikace.

Klíčovým pojmem 21. století se stala tzv. systémová integrace a značka 
QSC je opět jedním z tahounů tohoto trendu. Její nabídka tedy není tvoře-
na pouze samostatnými produktovými řadami, ale veškeré výrobky jsou 
vyvíjeny tak, aby byly navzájem kompatibilní, svými funkcemi se doplňo-
valy, ve vzájemném propojení poskytly uživateli podstatně širší možnosti, 
vyšší výkon a tedy i větší užitek než samostatně.  Aktivní prvky (zesilova-
če, mixpulty) obsahují DSP jednotky s precizně vyladěným továrním na-
stavením, jež dokáže dostat z připojených dedikovaných reproboxů na-
prosté zvukové maximum. Výrobky QSC tedy zpravidla fungují společně 
jako jeden komplexní systém, přesněji řečeno - jako špičkové systémové 
řešení. 

Tato filozofie však není uplatňována pouze mezi jednotlivými produkto-
vými sériemi, ale také uvnitř samotných výrobků. V aktivních reprobo-
xech DSP jednotka vždy přesně ví, co v daný okamžik dělá zesilovač i re-
produktor a proto může například v reálném čase uplatňovat frekvenční 
a dynamické filtry optimálně nastavené pro danou situaci, danou úroveň 
vybuzení a daný zvukový materiál atd., atd., atd... Tímto způsobem uži-
vateli poskytuje výsledek, který je se samostatnými komponenty, byť se-
bevíce kvalitními, jednoduše nedosažitelný.

Ještě vyšší úroveň integrace představují vlastní elektronické součástky, z 
nichž se výrobky skládají. V obvodech zesilovačů jsou kupříkladu použi-
ty speciálně vyvinuté výkonové tranzistory, jejichž  parametry a fázová i 
časová synchronizace dovolují provoz v unikátním tzv. můstkově-paralel-
ním režimu, který  rozšiřuje výkonové možnosti a je do jisté míry imunní 
vůči vlivu impedance připojeného reproboxu.

Takovýto progresivní přístup k vývoji a konstrukci by byl samozřej-
mě nemyslitelný bez kvalitních vývojářů a techniků. Společnost QSC 
je však známá velmi otevřeným a moderním přístupem k pracovním 
podmínkám, více než čtyřem stovkám svých zaměstnanců nabízí ne-
formální, příjemné a zábavné prostředí a je rovněž držitelem titulu 
„Best Place to Work“ (Nejlepší místo pro práci), díky čemuž představuje 
v audiooblasti velmi atraktivního zaměstnavatele, pro kterého rádi pra-
cují ti nejlepší odborníci z celého světa.
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TouchMix 30 Pro

Patří k nim například dvojice RTA analyzérů, jež ve spojení s chytrými asistenčními funkcemi Room Tuning Wizard a Anti-
Feedback Wizard a s využitím široké škály korekčních nástrojů jež kombinuje 12 účinných Notch Filtrů, 6-pásmový plně pa-
rametrický a 1/3 oktávový grafický ekvalizér na každém z výstupů, umožňuje naprosto dokonale vyladit frekvenční odezvu 
ozvučovaného prostoru a zcela tak odstranit nežádoucí rezonance i zpětnou vazbu.
K nezbytným nástrojům profesionální sféry můžeme připočítat také osm podskupin, osm DCA a Mute Group, šestici virtuál-
ních rackových efektů, doplněnou o oblíbený korektor intonace a schopnost Copy & Paste pro rychlou duplikaci parametrů 
kanálů, dynamických procesorů, ekvalizérů, efektů atd. 
Méně zkušeným uživatelům přijde jistě vhod přehledná a velmi pečlivě vypracovaná knihovna presetů, jež obsahuje ově-
řená a snadno použitelná nastavení parametrů procesingu, vhodná pro různé aplikace, hudební styly, nástroje a situace. 
Naopak zkušení zvukaři, kteří zvládnou koncert ozvučit „levou zadní od baru“ uvítají schopnost dálkového ovládání mixu 
prostřednictvím WiFi a aplikace kompatibilní s tablety iPad® a Android.

Série dotykově ovládaných digitálních mixů QSC TouchMix si během krátké doby našla řadu spoko-
jených uživatelů a to zejména díky svému intuitivnímu kontrolnímu rozhraní, rozsáhlým funkčním 
možnostem a adaptabilnímu procesingu, který se umí přizpůsobit schopnostem začátečníků i ná-
ročným požadavkům profesionálů. Po jednoznačném úspěchů kompaktních modelů TouchMix 16 a 
TouchMix 8 představil americký výrobce třetí a současně největší model v řadě - TouchMix 30 Pro - ve 
všech ohledech vybavenější a schopnější, než oba jeho menší předchůdci. 

Nabízí celkem 32 vstupů – 24 analogových Mic/Line (20x XLR + 4x Combo) s kvalitními Class-A předzesilovači, 6 stereofonních 
linkových (TRS) a stereo USB. Vstupní kanály je možné nasměrovat celkem do 16 analogových výstupů, tím však výčet nových 
možností zdaleka nekončí. Mix totiž zvládne také 32-kanálový multitrackový záznam přímo na připojený HD (tzn. bez nutnosti po-
užití počítače), díky podpoře Core Audio poslouží jako obousměrné zvukové rozhraní (zvuková karta) pro počítače Mac® a nabízí 
řadu dalších šikovných funkcí, které i méně zkušenému uživateli usnadní a zpřehlední práci při živém ozvučování. 

Displej 10“ TFT kapacitní multitouch; Cel-
kový počet vstupů 32; Mikrofoní vstupy 
20 (XLR); Kombinované Mic/Line vstupy 4 
(Combo); Linkové vstupy 6 (6x symetrický 
Jack 6,3) + stereo Jack 3,5 mm; Vstup pro 
Talkback (XLR); USB stereo; Vstupní EQ 
4-pásmový parametrický + LPF a HPF 24 
dB/oct; Vstupní dynamický procesing Gate, 
Kompresor; Vstupní Delay 100 msec; Cel-
kový počet výstupů 16; Main LR (2x XLR); 
Mono Aux: 14 (XLR); Výstupní EQ 1/3-oct 
parametrický + 6-pásmový parametrický + 
HPF a LPF; Antifeedback 12x notch filtr; Vý-
stupní dynamický procesing kompresor/li-
miter; Výstupní Delay 100 msec; Multitrack 
32x32 (záznam přímo na HD); DAW 32x32 
interface kompatibilní s Windows a Mac; 
Efekty 6 (např. Reverb, Echo, Delay, Chorus, 
Pitch Shift); RTA 2x 1/3-oct; Sluchátkový 
výstup 2 (stereo Jack 6,3); Externí ovládání 
WiFi aplikace pro iOS a Android.
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TouchMix 8
Displej 7“ TFT kapacitní; Celkový počet vstupů 14; Mikrofoní vstupy 8 (XLR); Kombinované Mic/Line vstupy 4 
(Combo); Linkové vstupy 2 (nesymetrický stereo Jack 6,3); Vstup pro Talkback (XLR); USB stereo; Vstupní EQ 
4-pásmový parametrický + LPF a HPF 24 dB/oct; Vstupní dynamický procesing Gate, Kompresor; Vstupní Delay 
100 msec; Celkový počet výstupů 6; Main LR (2x XLR); Mono Aux 4 (4x XLR); Výstupní EQ 1/3-oct parametric-
ký / 6-pásmový parametrický + HPF a LPF; Antifeedback 8x notch filtr; Výstupní dynamický procesing Limiter; 
Výstupní Delay 100 msec; Multitrack 14x14 (záznam přímo na HD); Efekty 4 (např. Reverb, Echo, Delay, Chorus, 
Pitch Shift); RTA 1/3-oct; Sluchátkový výstup; Externí ovládání WiFi aplikace pro iOS a Android; Součástí dodávky 
USB WiFi adaptér, přepravní gig bag, napájecí zdroj.

1) Vylepšená grafika ovládacího rozhraní – vzhled GUI je nyní na první pohled „dospělejší“ a přehlednější. Prostě nyní vypadá 
lépe a profesionálněji.

2) Přímý výběr AUX – na levé straně obrazovky přibyla sada tlačítek, umožňující přímý přístup k funkci AUX Send, což výrazně 
zrychluje vytváření monitorových mixů.

3) Zobrazení kanálu – v nově sestavené obrazovce přehledu kanálu nyní vidíte úplně všechny důležité parametry kanálu najednou.

4) Feedback Wizard – v boji proti zpětné vazbě vám nyní výrazně pomůže osm extraúzkých notch filtrů na každé výstupní sběrnici. 
Můžete je buď nastavit ručně, nebo se spolehnout na bleskurychlou automatiku.

5) Room Tuning Wizard – nejste si jistí, jak správně vyladit parametry výstupního ekvalizéru a jak kompenzovat akustické vlastnosti 
prostoru? Nechte si poradit od této nové vychytané funkce.

6) Spolupráce Mixu s Tabletem – pokud mix používáte společně s tabletem, určitě oceníte funkci při které se na tabletu automa-
ticky zobrazí parametry kanálu zvoleného na mixu. Je to jako byste teď měli k dispozici dva inteligentně provázané touchscreeny, které 
vám umožní pracovat s fadery i s procesingem zároveň a bez přepínání obrazovek. Funkci lze samozřejmě kdykoliv vypnout.

7) Nová uživatelská tlačítka – na obrazovce přibyla čtyři nová uživatelsky definovatelná tlačítka, ke kterým si můžete přiřadit své 
nejoblíbenější funkce.

8) RTA – významnou pomoc při správném nastavení korekcí vstupních i výstupních kanálů vám poskytne nově přidaný frekvenční 
analyzér. Může indikovat průběh signálu před či po jeho zpracování ekvalizérem.

9) Copy & Paste – snadné je teď také kopírování parametrů mezi kanály. Nyní můžete stiskem dvou tlačítek sdílet nastavení ekvalizé-
rů, kompresorů, limiterů, sběrnic či dokonce kompletní setup celého kanálu.

10)  Parametrický EQ na výstupech – ať už na výstupu preferujete chirurgicky přesný parametrický ekvalizér nebo tradiční grafická 
hejblátka, můžete si v nové verzi firmware vybrat pro každou sběrnici přesně to, co vašemu pracovnímu stylu bude nejlépe vyhovovat.

11)  Symetrické výstupy pro Aux 7/8 a 9/10 – nesymetrické stereofonní výstupy se sice občas hodí třeba pro In Ear, ale když ná-
hodou potřebujete připojit k mixu více pódiových monitorů, přijde ke slovu spíše symetrický mono výstup. A právě takto si u modelu 
TouchMix 16 můžete nyní nakonfigurovat stávající stereo Auxy 7/8 a 9/10 s konektory TRS.

12)  Presety pro reproboxy série K2 – patří-li již do vaší výbavy nové aktivní reproboxy série K2, najdete pro ně v mixu celou řadu 
presetů optimalizovaných pro různé situace a způsoby použití.

13)  Delay na vstupech – na každém vstupním kanále přibylo mezi procesingovými nástroji zpoždění v délce 100 ms, které  jistě 
zvládnete dobře uplatnit při ozvučování větších prostorů a rozlehlejších pódií.

14)  Uzamčení kanálu – potřebujete během vystoupení z paměti vyvolat dříve uloženou scénu, ale zároveň chcete zachovat nasta-
vení vybraného kanálu, například s podkladovou hudbou nebo moderátorským mikrofonem? Není nic snadnějšího, než využít novou 
funkci „Channel safe“.

15)  Přehrávání MP3 – dříve nešlo, nyní již jde. Stačí připojit flash disk do USB portu a můžete o pauzách přehrávat podkladovou 
hudbu dle libosti.

16)  Formátování USB HD – chtěli byste show multitrackově nahrávat přímo na USB disk, ale nemáte jej správně naformátovaný? 
Nevadí, TouchMix nově umí disk nastavit na správný formát FAT32 sám i bez počítače.

17)  Přímý update – s novou verzí firmware 3.0 si pult již umí vyhledat nejnovější update automaticky, kdykoliv jej připojíte k inter-
netu. Vaše zařízení tak bude od této chvíle vždy plně aktuální. Samozřejmě si můžete vybrat, jestli update budete chtít provést hned 
nebo až později, přímo z internetu či z připojeného externího disku.

TouchMix 16 a 8
Ani v případě dobře zavedených menších modelů TouchMix 16 a 8 vývojáři firmy QSC nespí na vavřínech. 
Oba mixy totiž s novým firmware 3.0 získaly hned 17 zásadních vylepšení a nových funkcí, z nichž velká 
část je inspirována právě velkým sourozencem TouchMix 30 Pro. Pojďme se tedy podívat, na co se díky 
novému firmware 3.0 jak stávající, tak i budoucí majitelé kompaktních digitálních pultů TouchMix 16 a 
TouchMix 8 mohou těšit:

TouchMix 16
Displej 7“ TFT kapacitní; Celkový počet vstupů 22; Mikrofoní vstupy 12 (XLR); Kombinované Mic/Line vstupy 
4 (Combo); Linkové vstupy 2 (nesymetrický stereo Jack 6,3); Vstup pro Talkback (XLR); USB stereo; Vstupní EQ 
4-pásmový parametrický + LPF a HPF 24 dB/oct; Vstupní dynamický procesing Gate, Kompresor; Vstupní Delay 
100 msec; Celkový počet výstupů 12; Main LR (2x XLR); Mono Aux 8 (6x XLR, +2x TRS symetrický mono/nesyme-
trický stereo); Výstupní EQ: 1/3-oct parametrický / 6-pásmový parametrický + HPF a LPF; Antifeedback 8x notch 
filtr; Výstupní dynamický procesing Limiter; Výstupní Delay 100 msec; Multitrack 22x22 (záznam přímo na HD); 
Efekty 4 (např. Reverb, Echo, Delay, Chorus, Pitch Shift); RTA 1/3-oct; Sluchátkový výstup; Externí ovládání WiFi 
aplikace pro iOS a Android; Součástí dodávky USB WiFi adaptér, přepravní gig bag, napájecí zdroj.
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Q-SYS 
Jestliže v rámci jedné instalační sítě potřebujete integrovat zařízení pro au-
dio, video, nebo VoIP, zajímá vás elektronické potlačení dozvuku, či chcete 
vzájemně propojit systémy několika různých výrobců jako jsou projektory, 
konferenční kamery a mikrofony, nebo různá analogová zvuková zařízení, 
mohl by vás zajímat pokročilý systém QSC Q-SYS.
QSC Q-SYS je integrované, snadno rozšiřitelné řešení pro distribuci audio/video signálu a řízení 
distribuční sítě, které nemá na současném trhu obdobu. Využívá výkonnou, otevřenou „IT-friendly“ 
platformu, která svým rozsahem schopností, výkonem a širokou využitelností překonává obvyklá 
omezení předchozích AV řídících systémů. Díky tomu dokáže standardní projektové požadavky i 
očekávání zákazníků uspokojit a často také výrazně překročit především v těchto oblastech:

Přirozená integrace se stávající IT infrastrukturou
Q-SYS usnadňuje správu a integraci AV zařízení do stávající IT sítě, bez nutnosti dodatečných úprav 
síťových rozvodů. Je kompatibilní s IT systémy jako LDAP, SNMP a SIP.

Adaptabilní design
Osvoboďte sebe i své zákazníky od omezení spojených s fixními hardwarovými systémy. Q-SYS 
představuje v budoucnu snadno rozšiřitelné řešení, založené primárně na softwarové bázi, plně 
kompatibilní s procesory Intel. Tento unikátní design zaručuje vždy dostatek procesorového výko-
nu, který bude trvale schopen splnit i dodatečné požadavky jako AEC, nebo propojení AV-to-USB. A 
to bez navýšení nákladů a časově náročných implementací.

Kompletní řešení pro zjednodušení vašich systémů
Platforma Q-SYS je plně kompatibilní se systémy dalších výrobců. Partnerské instalační firmy, které 
využívají systém Q-SYS čerpají výhody spočívající v jednoduchosti, spolehlivosti a technické podpo-
ře vycházející z jediného zdroje. Navíc mohou svým zákazníkům nabídnout širokou škálu konfigura-
cí systému při minimálních požadavcích na skladové zásoby.

„Q-SYS je, ve srovnání se staršími systémy, řešením pro nové století, s mnohem větším vý-
konem, schopnostmi, rozšiřitelností a vyžadující mnohem méně instalovaného hardwaru. 
Podtrženo, sečteno, Q-SYS překonává naprosto vše.“
(Rod Sintow, Pro Sound & Video - Florida and Californiainstaller - New World Center, Miami Beach, FL)

Výkon, spolehlivost, uživatelská jednoduchost
Se šířkou záběru schopnou pokrýt i ty nejkomplexnější konfigurace je Q-SYS připraven splnit poža-
davky na AV instalace libovolného rozsahu, od malých zasedacích místností, přes kluby až po letiště 
a stadiony. Avšak Q-SYS nevyniká jen vysokým výkonem, ale k jeho přednostem patří také:

Uživatelská jednoduchost
Intuitivní interface, podporující vzdálenou administraci dělá z Q-SYS systém, který se snadno pro-
jektuje, instaluje, spravuje, zavádí do provozu, používá i udržuje.

Spolehlivost
45-letá zkušenost firmy QSC zaručuje, že se na Q-SYS můžete spolehnout i v kriticky náročných apli-
kacích, kde je 100% funkčnost tím nejsledovanějším parametrem.

Podpora
celosvětová asistenční síť firmy QSC je připravena poskytnout zákazníkům pomoc a podporu 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu.

Kombinací nevídaných schopností a výkonu s výjimečnou spolehlivostí a podporou 
nabízí Q-SYS nepřekonatelnou užitnou hodnotu, využitelnou napříč celým spektrem 
instalačního ozvučení.

QSC CXD4.2Q

QSC Q-SYS Core 250 i

QSC Q-SYS Core 1100

QSC Q-SYS Core 3000

19



K.2 
Velmi úspěšná série aktivních ozvučovacích 
systémů QSC K se dočkala svého generač-
ního nástupce, pojmenovaného jednoduše 
a logicky K.2. Reproboxy kategorie 8“, 10“ 
a 12“, vyrobené z odolného materiálu ABS, 
svého předchůdce překonávají prakticky ve 
všech směrech a v dané třídě tak slibují na-
bídnout ten nejlepší zvukový projev na sou-
časném trhu.

Oproti předchozí generaci narostl výkon nových Class 
D Bi-Amp zesilovačů na rovný dvojnásobek - tedy na 
plných 2000 W celkového výkonu. I zde jsou zesilovače 
spojeny s osvědčeným systémem Intrinsic Correction, 
který aktivně v reálném čase dolaďuje frekvenční a dy-
namickou odezvu boxu. To umožňuje při všech úrov-
ních výkonu dokonale přizpůsobit zesilovače požadav-
kům reproduktorů, což následně zaručuje naprosto 
věrnou zvukovou reprodukci při jakékoliv hlasitosti. 
Novinkou je kónický zvukovod DMT™ (Directivity-Ma-
tched Transition), který se výrazně podílí na perfektní 
distribuci zvuku pro všechny posluchače v hledišti. 
Nejvíce viditelnou změnou je úplně nový DSP s celou 
řadou vychytaných presetů pro pódiový monitoring, 
taneční hudbu, ozvučení hudebních nástrojů, vokálů 
a mnoho dalšího. Uživatel si samozřejmě může také 
vytvořit a uložit vlastní scény, pro které má k dispozi-
ci parametry vstupní citlivosti, zpoždění, ekvalizace, 
crossoveru a celkové stylizace zvuku. Všechny hodnoty 
jsou přehledně zobrazeny na displeji. Vstupní sekci re-
proboxů lze využít jako improvizovaný mixážní pult se 
třemi vstupy, což dovoluje současné připojení mikrofo-
nu a linkového zdroje či nástroje s pasivním snímačem 
v kombinaci se stereo signálem. Výborně tak poslouží 
například pro různé „one man show“ se zpěvem, kyta-
rou 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 ro-
bustnější než běžné plastové materiály a dlouhodobě 
tak vašemu ozvučovacímu systému zajišťuje elegantní 
vzhled. Reproboxy QSC K.2 mohou být použity jako 
hlavní PA nebo jako pódiový monitor, prostřednictvím 
bodů M10 se dají zavěsit na trussing, ukotvit na zeď a 
neschází ani možnost nasadit je na standardní 35 mm 
reproduktorovou tyč. Na ní mohou být umístěny buď 
klasicky vzpřímeně, nebo pro lepší pokrytí plenéru 
naklopeny o 7,5 stupně dolů. Užitečným prvkem, který 
majitele těchto lehkých, stylových a odolných repro-
boxů zbaví na dlouhou dobu starostí se servisem, je 
unikátní šestiletá globální záruka.

K12.2
Frekvenční rozsah (-10 dB) 45Hz-20kHz; Směrové pokrytí 75° (kónické); Max. SPL (Peak @ 1m) 132dB; 
Výkon zesilovače 1800W (LF) + 225W (HF); Basový reproduktor 12“; Výškový reproduktor 1,4“ (titanový 
tlakový driver);  Vstupy 1x mic/line (Combo), 1x Hi-Z/line (Combo), 1x stereo IN (3,5 mm Jack); Materiál 
odolný ABS plast; Rozměry 602 x 356 x 350mm; Hmotnost 17,7kg

K10.2
Frekvenční rozsah(-10dB)50Hz -20kHz; Směrové pokrytí 90° (kónické); Max. SPL (Peak @ 1m) 130dB; 
Výkon zesilovače 1800W (LF) + 225W (HF); Basový reproduktor 10“; Výškový reproduktor 1,4“ (titanový 
tlakový driver); Vstupy 1x mic/line (Combo), 1x Hi-Z/line (Combo), 1x stereo IN (3,5mm Jack); Materiál 
odolný ABS plast; Rozměry 519 x 320 x 300mm; Hmotnost: 14,5kg

K8.2
Frekvenční rozsah (-10dB) 55Hz-20kHz; Směrové pokrytí 105° (kónické); Max. SPL (Peak @ 1m) 128dB;  
Výkon zesilovače 1800W (LF) + 225W (HF); Basový reproduktor: 8“; Výškový reproduktor 1,4“ (titanový 
tlakový driver); Vstupy 1x mic/line (Combo), 1x Hi-Z/line (Combo), 1x stereo IN (3,5 mm Jack); Materiál 
odolný ABS plast; Rozměry 449 x 280 x 269mm; Hmotnost 12,2kg
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Pasivní reproboxy série E E10
Frekvenční rozsah (-6 dB) 68Hz-20kHz; Frekvenční rozsah (-10 dB) 50Hz-
20kHz; Výkon (trvalý/špičkový) 300W /1200W; Citlivost (1W @ 1m) 
95dB; Směrové pokrytí 85° (kónické); Max. SPL (Peak @ 1m) 126dB; 
Basový reproduktor 10“ (cívka 2,5“); Výškový reproduktor 1“ (tlako-
vý driver, cívka 1,75“); Impedance: 8Ω; Crossover: 1,8kHz; Vstupy: 2x 
NL4 + svorky; Materiál překližka; Možnost použití v úloze pódiové-
ho monitoru; Hardware 6x M8, dvoupolohové 35 mm hnízdo (0°/10°), 
1x ucho; Rozměry 330 x 560 x 330mm; Hmotnost 20kg.

E12
Frekvenční rozsah (-6 dB) 64Hz-20kHz; Frekvenční rozsah (-10 dB) 46Hz-
20kHz; Výkon (trvalý/špičkový) 400W /1600W; Citlivost (1W @ 1m) 96dB; 
Směrové pokrytí 85° (kónické); Max. SPL (Peak @ 1m) 128dB; Basový repro-
duktor 12“ (cívka 3“); Výškový reproduktor 1“ (tlakový driver, cívka 1,75“); 
Impedance 8Ω; Crossover 1,8kHz; Vstupy 2x NL4 + svorky; Materiál překližka; 
Hardware 6x M8, dvoupolohové 35 mm hnízdo (0°/10°); 2x ucho; Rozměry 
360 x 616 x 371mm; Hmotnost 23kg.

E15
Frekvenční rozsah (-6 dB) 55Hz-20kHz; Frekvenční rozsah (-10 dB) 43Hz-
20kHz; Výkon (trvalý/špičkový) 500W /2000W; Citlivost (1W @ 1m) 97dB; 
Směrové pokrytí 75° (kónické); Max. SPL (Peak @ 1m) 130dB; Basový repro-
duktor: 15“ (cívka 3,5“); Výškový reproduktor 1,5“ (tlakový driver, cívka 2,8“); 
Impedance: 8Ω; Crossover 1,55kHz; Vstupy 2 x NL4 + svorky; Materiál překliž-
ka; Hardware 6x M8, dvoupolohové 35mm hnízdo (0°/10°); 2x ucho; Rozměry 
420 x 716 x 445mm; Hmotnost 31kg.

E18SW
Frekvenční rozsah (-6 dB) 37-230Hz; Frekvenční rozsah (-10 dB)  32-230Hz; 
Výkon (trvalý/špičkový) 800W /3200W; Citlivost (1W @ 1m) 98dB; Max. 
SPL (Peak @ 1m) 133dB; Basový reproduktor 18“ (cívka 4“); Impedance 4Ω; 
Crossover doporučená dělící frekvence 80-120Hz; Vstupy 2x NL4 + svorky; 
Materiál překližka; Hardware M20 závitové hnízdo pro reprotyč (tyč 610mm 
součástí dodávky), 4x ucho, příprava pro montáž koleček (nejsou součástí 
dodávky); Rozměry: 590 x 616 x 605mm; Hmotnost 43kg.
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E218SW
Frekvenční rozsah (-10 dB) 32-230Hz;  Výkon (trvalý/špičkový) 1600W/6400W; 
Citlivost (1W@ 1m) 101dB; Max. SPL (Peak @ 1m) 136dB; Basový reproduktor 
2x 18“ (cívka 4“); Impedance 4 Ohm; Crossover doporučená dělící frekvence 
80-120Hz; Vstupy 2x NL4 + svorky; Materiál překližka; Rozměry 1180 x 616 x 
640mm; Hmotnost 76,4kg.

E215
Frekvenční rozsah (-10 dB) 43Hz-20kHz; Výkon (trvalý/špičkový) 
1000W/4000W; Citlivost (1W @ 1m) 98dB; Směrové pokrytí 75° (kónické); 
Max. SPL (Peak @ 1m) 134dB; Basový reproduktor 2x 15“ (cívka 3,5“); Výškový 
reproduktor 1,5“ (tlakový driver, cívka 2,8“); Impedance 4 Ohm; Vstupy 2x 
NL4 + svorky; Materiál překližka; Rozměry 420 x 1125 x 464mm; Hmotnost 
49kg.

Ve sféře ozvučovacích systémů pro menší a střední mobilní či instalační aplikace sice ak-
tuálně vládnou zejména aktivní konstrukce, u QSC však nezapomínají na tradiční před-
nosti pasivního řešení. Proto v sérii pasivních reproduktorů QSC E aktuálně přibyly dva 
nové a současně též nejvýkonnější modely – velký fullrange v konfiguraci 2x 15“ a jemu 
odpovídající 2x 18“ subwoofer. 

Tím se tato řada, primárně určená hlavně pro aplikace, jež spadají spíše do sféry zábavy (E - Entertainment), 
kam patří  například DJ produkce, taneční hudba či karaoke, dostává svými výkonovými a kvalitativními pa-
rametry do náročného segmentu techniky určené pro ozvučení živých hudebních produkcí střední velikos-
ti. Reproboxy série E fungují skvěle s jakýmkoliv výkonovým zesilovačem profesionální kvality. Pokud však 
chce uživatel využít naplno všechny výhody kompletního řešení QSC Entertainment System, získat ze své 
aparatury maximální výkon a ještě spoustu možností navíc, je vhodné spojit reproboxy série E se zesilovači 
QSC série GXD, nebo PLD a digitálními mixážními pulty řady TouchMix. V takové konfiguraci reproboxy těží z 
pokročilého nastavení DSP speaker managementu, jehož precizně továrně vyladěné presety jsou k dispozici 
pro všechny tři uvedené platformy (GXD, PLD i TouchMix). Uživatel může vybírat z palety nastavení určených 
pro širokou škálu aplikací, zahrnující živé ozvučení (se subwoofery i bez), pódiový monitoring, taneční hudbu 
i karaoke. V sérii E najdeme šest modelů – trojici kompaktních satelitů, výkonný 2x15“ fullrange a dva sub-
woofery, vyrobené z robustní překližky, jíž před nepřízní počasí poskytuje záštitu hrubý, voděodolný nástřik. 
Přímou ochranu měničů obstarávají zesílené kovové mřížky, uvnitř pokryté voděodolnou a zvukopropust-
nou pěnou, které reproduktorům navíc dodávají profesionální vzhled. Všechny tři dvoupásmové modely jsou 
vybaveny dvoupolohovým hnízdem pro 35 mm reprotyč, jež umožňuje montáž reproboxu ve standardní 
vertikální poloze, nebo jeho naklopení o 10° směrem dolů, což výrazně zlepšuje zvukové pokrytí prostoru a 
eliminuje nežádoucí odrazy. Závitová reprotyč (M20) o délce 610 mm je potom standardní součástí dodávky 
subwooferu E18SW. Mechanické provedení modelu E10, se zkosenou zadní stěnou, dovoluje jeho snadné 

nasazení v úloze pódiového monitoru. Pro použití v pevných 
instalacích jsou k dispozici závěsné body M8 a široká škála mon-
tážních konzolí a dalšího zavěšovacího příslušenství ze seznamu 
doplňkové výbavy. Propojovací možnosti zahrnují jak standard-
ní konektory PowerCon NL4, tak jednoduché šroubovací svorky, 
které opět přijdou vhod při instalačních aplikacích.



PLD 4.5
Trvalý výkon 4 kanály 4x 1150W @ 8Ω, 4x 1250W @ 4Ω, 4x 625W @ 2Ω; Dynamický 
výkon 4 kanály 4x 1200W @ 8Ω, 4x 2000W @ 4Ω, 4x 1600W @ 2Ω; Trvalý výkon 
2 kanály (můstkový režim) 2x 2250W @ 8Ω, 2x 2250W @ 4Ω, 2 x 2100W @ 2Ω; 
Dynamický výkon 2 kanály (můstkový režim) 2x 4000W @ 8Ω, 2x 2400W @ 4Ω, 
2 x 4000W @ 2Ω; Trvalý výkon 1 kanál (můstkově-paralelní režim) 1x 4200W @ 
8Ω, 1x 4200W @ 4Ω, 1x 4200W @ 2Ω, 1x 3700W @ 1Ω; Dynamický výkon 1 kanál 
(můstkově-paralelní režim) 1 x 4500W @ 8Ω, 1 x 7500W @ 4Ω, 1x 4500W @ 2Ω, 
1x 7500W @ 1Ω; Typické zkreslní 0,01-0,03% @ 8Ω, 0,03-0,06% @ 4Ω; Maximál-
ní 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 11,8kg.

PLD 4.3
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; Maximál-
ní 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

PLD 4.2
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 ka-
nály (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.

GXD 4
Trvalý výkon 2 kanály 2 x 400W @ 8Ω, 2 x 600W @ 4Ω; Dynamický výkon 2 kanály 
2x 600W @ 8Ω, 2x 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 2x 800W @ 8Ω, 2x 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): 100dB; Frekvenční rozsah 20Hz-20kHz (+0,7/-0,8dB); Damping 
faktor 100; Rozměry 89 x 483 x 259mm, 19“ rack-2HU; Hmotnost 6,0kg.

Zesilovače GXD 
Zesilovače QSC série GXD jsou ideálním řešením pro náročné 
mobilní ozvučovací aplikace a pevné instalace, kde je požado-
váno propojení solidního výkonu s chytrými funkcemi DSP a 
současně maximální flexibilita za přijatelnou cenu.

Řada obsahuje dva modely, kterým pokročilá technologie Class-D poskytuje nad-
standardní 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 re-
produktorů 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 prostřednic-
tvím otočných enkodérů a funkčních tlačítek jsou přehledně zobrazeny na displeji 
a nastavené hodnoty je možné ukládat. K dispozici je rovněž 20 „startovních“ to-
várních presetů, které zahrnují nejběžnější systémové konfigurace. Samozřejmos-
tí je balík nastavení optimalizovaný pro pasivní reproboxy QSC řady E, pro které 
jsou právě zesilovače GXD tím nejvhodnějším partnerem. 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 stabilní rozvodná síť. Snadné propojení s dalšími 
prvky ozvučovacího systému zajišťuje kombinace vstupních konektorů XLR a TRS 
a výstup kde standardní konektory Speakon NL4 doplňují šroubovací svorky.
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Zesilovače PLD
Dlouhou dobu se zdálo, že od nástupu technologie PWM (Class 
D) se ve sféře konstrukce výkonových zesilovačů nic pozoru-
hodného neděje. Vývojáři firmy QSC však tento stav před ča-
sem rázně ukončili uvedením moderní série PLD, jež předsta-
vuje revoluční pokrok v oblasti technologií a inovací.
Ta díky 4-kanálové konstrukci s funkcí Flexible Amplifier Summing Technology™ 
(FAST), pokročilé DSP jednotce s unikátním systémem konfigurace a distribuce 
výstupního výkonu i nové generaci výkonových obvodů třídy D nabízí bezkonku-
renční zvukový zážitek.  Současně však přichází s doposud nevídanou variabilitou 
použití, kdy jeden typ zesilovače dokáže v mobilním i instalačním ozvučení splnit 
všechny předpokládané úkoly.
Zesilovače PLD poskytují mimořádně stabilní výkon, který mají na starosti celkem 
tři interní zesilovací moduly se schopností rozložení energie až pro 4 nezávislé ka-
nály. 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 v neposlední řadě dokáže také 

koncentrovat veškerý výkonový potenciál všech zesilovacích modulů do jednoho 
mono kanálu (např. pro sekci subwooferů).  
Zvláštností je kombinace tzv. Bridge paralelního režimu, při jednokanálovém pro-
vozu, která poskytne maximum energie v pásmu nejčastěji používaných impe-
dancí reproduktorů (1-8 Ohm), bez nutnosti složitě počítat impedanci aktuálního 
zapojení. To úzce souvisí s další nevšední dispozicí zesilovačů řady PLD, jíž je schop-
nost soustředit veškerý výkon všech kanálů do zátěže pouze 1 Ohm. Tyto vlastnosti 
dovolují v celém ozvučovacím systému použít jeden shodný model zesilovače pro 
pokrytí naprosto všech potřebných úkolů. To přináší výrazný benefit v podobě ma-
ximálně flexibilní využitelnosti pořízené techniky a z toho plynoucí rychlé návrat-
nosti vstupní investice. Díky integrované DSP jednotce nejsou výrobky řady PLD 
pouze obyčejné zesilovače, ale představují současně sofistikovaný speaker mana-
gement procesor, který má oproti běžným externím rackovým zařízením náskok v 
tom, že vkaždém okamžiku naprosto přesně ví, co dělá zesilovač. Tento synergický 
přístup umožňuje pracovat mnohem přesnějším a efektivnějším způsobem s dyna-
mikou 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. V kombinaci s  pasivními reproduktory 
QSC je možné využít funkci Intrisic Correction™, která v reálném čase kompenzu-
je frekvenční nelinearitu mezi jednotlivými měniči v reprosoustavě a zaručuje tak 
naprosto shodný zvukový projev reproboxu při všech úrovních hlasitosti. Nasta-
vení 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 vstu-
pu z  napájecí sítě, což zesilovači dovoluje odebírat proud z rozvodů účinnějším 
způsobem, který 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. 



Instalační zesilovače
CXD, CXD-Q/CXD-Qn
Představení série chytrých zesilovačů PLD určených pri-
márně pro mobilní ozvučení vyvolalo poptávku po stej-
ně dokonalých zesilovačích také ze strany firem, zajišťu-
jících integraci systémů v pevných instalacích. 

První a vcelku logickou reakcí na tento zájem bylo uvedení série CXD, jež 
v plné míře převzala všechny osvědčené technologie sesterské řady PLD 
a doplnila je o některé funkce charakteristické pro instalační provoz, jako 
jsou vstupy ve formátu EuroBlock, výstupní konektory Euroblock Spea-
ker, GPI/GPIO konektivita a schopnost přímého zapojení do 70V a 100 V 
rozvodných sítí (kromě modelu CXD 4.2).
Druhý krok na cestě za zcela dokonalým instalačním zesilovačem před-
stavuje aktuálně nejnovější řada CXD-Q. Ta přináší nejen rozšíření nabíd-
ky o ještě flexibilnější osmikanálové modely, ale přichází také se schop-
ností plné a okamžité integrace zesilovačů do síťového systému Q-SYS.
Série CXD-Q se dělí na dvě hlavní větve. Zesilovače s přídomkem „Q“ 
umožňují využít jako zdroj signálu pro každý kanál jak analogový vstup s 
přepínatelnou mikrofonní či linkovou úrovní, tak Ethernetový síťový roz-
vod Q-LAN. Druhá řada s přídomkem „Qn“ pak nabízí výhradně možnost 
digitálního síťového připojení Q-LAN, což u ní dovoluje snížit pořizovací 
náklady o cenu analogového vstupního modulu, který zde není použit. 
Osmikanálové obousměrné GPIO rozhraní může být využito pro analo-
govou i digitální komunikaci se systémem Q-SYS. Funkční, obvodové a 
procesingové řešení zesilovačů CXD, CXG-Q a CXD-Qn je v základní části 
technicky shodné s modely PLD, další informace proto najdete v kapitole 
věnované těmto modelům.

CXD 4.2 / CXD 4.2Q
Výkon v 70V/100V rozvodné síti -/-; Trvalý výkon 4 kanály: 4x 400W @ 
8 Ohm, 4x 400W @ 4 Ohm, 4x 350W @ 2Ohm; Špičkový výkon 4 kanály 
4x 500W @ 8Ohm, 4x 700W @ 4Ohm, 4x 625W @ 2Ohm; Trvalý výkon 
2 kanály (můstkový režim) 2x 800W @ 8Ohm, 2x 800W @ 4Ohm; Špič-
kový výkon 2 kanály (můstkový režim) 2x 1200W @ 8Ohm, 2x 1500W 
@ 4Ohm; Trvalý výkon 2 kanály (paralelní režim) 2x 400W @ 8Ohm, 2x 
800W @ 4 Ohm, 2x 800W @ 2Ohm; Špičkový výkon 2 kanály (paralelní 
režim) 2x 500 W @ 8Ohm, 2x 950W @ 4Ohm, 2x 1200W @ 2Ohm; Trvalý 
výkon 1 kanál (paralelní režim - kombinace 3 kanálů) 1x 400W @ 8Ohm, 
1x 800W @ 4 Ohm, 1x 1200W @ 2Ohm; Špičkový výkon 1 kanál (para-
lelní režim - kombinace 3 kanálů) 1x 500W @ 8Ohm, 1x 950W @ 4Ohm, 
1x 1800W @ 2Ohm; Trvalý výkon 1 kanál (můstkově-paralelní režim) 1x 
1500W @ 8 Ohm, 1x 1600W @ 4Ohm; Špičkový výkon 1 kanál (můst-
kově-paralelní režim) 1x 1600W @ 8Ohm, 1x 2500W @ 4Ohm; Typické 
zkreslení 0,01-0,03% @ 8Ohm, 0,03-0,06% @ 4Ohm; Maximální zkres-
lení: 1% @ 4-8 Ohm; Frekvenční rozsah 20Hz-15kHz (+/- 0,2 dB), 20Hz-
20kHz (+0,2/-0,7 dB); Damping faktor >150; Konektory vstup 4x 3-pin 
Euroblock; Konektory výstup: 4x 2-pin Euroblock Speaker; Konektory síť 
(pouze CXD-Q) USB Type B, 8x GPIO, NC & NO (relé), 2x RJ45 (LAN A, LAN 
B); Rozměry 89 x 482 x 305mm, 19“ rack - 2HU; Hmotnost 10kg.

CXD 4.3 / CXD 4.3Q
Výkon v 70 V/100V rozvodné síti 4x 500W/4x 625W; Trvalý 
výkon 4 kanály 4x 625W @ 8Ohm, 4x 625W @ 4Ohm, 4x 
625W @ 2Ohm; Špičkový výkon 4 kanály 4x 900W @ 8Ohm, 
4x 1400W @ 4Ohm, 4x 1200 W @ 2Ohm; Trvalý výkon 2 kaná-
ly (můstkový režim) 2x 1250W @ 8Ohm, 2x 1250W @ 4Ohm, 
2x 1250W @ 2Ohm; Špičkový výkon 2 kanály (můstkový re-
žim): 2x 2400W @ 8Ohm, 2x 2000W @ 4Ohm, 2x 2500W @ 
2Ohm; Trvalý výkon 2 kanály (paralelní režim) 2x 1150W @ 
8Ohm, 2x 1250W @ 4Ohm, 2x 1250W @ 2Ohm; Špičkový vý-
kon 2 kanály (paralelní režim) 2x 1300W @ 8Ohm, 2x 2000W 
@ 4Ohm, 2x 2500W @ 2Ohm; Trvalý výkon 1 kanál (paralelní 
režim - kombinace 3 kanálů) 1x 1150W @ 8Ohm, 1x 2000W 
@ 4 Ohm, 1x 2500W @ 2Ohm; Špičkový výkon 1 kanál (pa-
ralelní režim - kombinace 3 kanálů) 1x 1400W @ 8Ohm, 1x 
2400W @ 4Ohm, 1x 3500 W @ 2Ohm; Trvalý výkon 1 kanál 
(můstkově-paralelní režim) 1x 2500W @ 8 Ohm, 1x 2500W 
@ 4Ohm; Špičkový výkon 1 kanál (můstkově-paralelní režim) 
1x 3500W @ 8Ohm, 1x 5000W @ 4Ohm; Typické zkresle-
ní 0,01 - 0,03% @ 8Ohm, 0,03-0,06% @ 4Ohm; Maximální 
zkreslení 1% @ 4-8Ohm; Frekvenční rozsah 20Hz-15kHz (+/- 
0,2 dB), 20Hz-20kHz (+0,2/-0,7dB); Damping faktor >150; 
Konektory vstup 4x 3-pin Euroblock; Konektory výstup 4x 
2-pin Euroblock Speaker; Konektory síť (pouze CXD-Q) USB 
Type B, 8x GPIO, NC & NO (relé), 2x RJ45 (LAN A, LAN B); Roz-
měry: 89 x 482 x 406mm, 19“ rack - 2HU; Hmotnost 11,3kg.

CXD 4.5 a CXD 4.5Q
Výkon v 70V/100V rozvodné síti 4x 1000W/4x 1250W; Trvalý 
výkon 4 kanály 4x 1150W @ 8Ohm, 4x 1250W @ 4Ohm, 4x 
625W @ 2Ohm; Špičkový výkon 4 kanály 4x 1200W @ 8Ohm, 
4x 2000W @ 4Ohm, 4x 1600W @ 2Ohm; Trvalý výkon 2 ka-
nály (můstkový režim) 2x 2250W @ 8Ohm; Špičkový výkon 2 
kanály (můstkový režim): 2x 4000W @ 8Ohm; Trvalý výkon 
2 kanály (paralelní režim) 2x 1150W @ 8 Ohm, 2x 2250W @ 
4Ohm, 2x 2100W @ 2Ohm; Špičkový výkon 2 kanály (paralel-
ní režim): 2x 1250W @ 8Ohm, 2x 2400W @ 4Ohm, 2x 4000W 
@ 2Ohm; Trvalý výkon 1 kanál (paralelní režim - kombinace 
3 kanálů) 1x 1150W @ 8Ohm, 1x 2400W @ 4Ohm, 1x 4100W 
@ 2Ohm; Špičkový výkon 1 kanál (paralelní režim - kombi-
nace 3 kanálů) 1x 1400W @ 8Ohm, 1x 2500W @ 4Ohm, 1x 
4500W @ 2Ohm; Trvalý výkon 1 kanál (můstkově - paralelní 
režim) 1x 4200W @ 8Ohm, 1x 4200 W @ 4Ohm; Špičkový vý-
kon 1 kanál (můstkově-paralelní režim): 1x 4500W @ 8Ohm, 
1x 7500 W @ 4 Ohm; Typické zkreslení 0,01-0,03% @  Ohm, 
0,03-0,06% @ 4Ohm; Maximální zkreslení 1% @ 4-8Ohm; 
Frekvenční rozsah 20Hz-15kHz (+/- 0,2dB), 20 Hz-20kHz 
(+0,2/-0,7 dB); Damping faktor >150; Konektory vstup 4x 
3-pin Euroblock; Konektory výstup 4x 2-pin Euroblock Spea-
ker; Konektory síť (pouze CXD-Q) USB Type B, 8x GPIO, NC & 
NO (relé), 2x RJ45 (LAN A, LAN B); Rozměry 89 x 482 x 406 
mm, 19“ rack - 2HU; Hmotnost 11,8kg.
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CXD 8.4Q a CXD 8.4Qn
Trvalý výkon v 70V/100V rozvodné síti 8x 300W / 8x 300W; Špičkový výkon v 70V/100V rozvodné síti: 8x 500W/8x 500W; 
Trvalý výkon 8 kanálů 8x 300 @ 8 hm, 8x 300 @ 4Ohm, 8x 300W @ 2Ohm; Špičkový výkon 8 kanálů 8x 500W @ 8Ohm, 8x 
500W @ 4Ohm, 8x 500W @ 2 Ohm; Trvalý výkon 4 kanály (můstkový režim) 4x 600W @ 8Ohm; Špičkový výkon 4 kanály 
(můstkový režim) 4x 1000W @ 8Ohm; Trvalý výkon 4 kanály (paralelní režim) 4x 600W @ 8Ohm, 4x 600W @ 4 Ohm, 4x 
600W @ 2Ohm; Špičkový výkon 4 kanály (paralelní režim) 4x 1000W @ 8Ohm, 4x 1000W @ 4Ohm, 4x 1000W @ 2Ohm; 
Trvalý výkon 2 kanály (paralelní režim - kombinace 3 kanálů) 2x 900W @ 8 Ohm, 2x 900W @ 4Ohm, 2x 900W @ 2Ohm; 
Špičkový výkon 2 kanály (paralelní režim - kombinace 3 kanálů) 2x 1000W @ 8Ohm, 2x 1500 W @ 4Ohm, 2x 1500W @ 
2Ohm; Trvalý výkon 2 kanály (můstkově-paralelní režim) 2x 1200W @ 8Ohm, 2x 1200W @ 4Ohm; Špičkový výkon 2 kanály 
(můstkově - paralelní režim): 2x 2000W @ 8Ohm, 2x 2000W @ 4Ohm; Trvalý výkon 2 kanály (paralelní režim - kombinace 
4 kanálů) 2x 1200W @ 8Ohm, 2x 1200W @ 4Ohm, 2x 1200W @ 2 Ohm; Špičkový výkon 2 kanály (paralelní režim - kombi-
nace 4 kanálů) 2x 1200W @ 8Ohm, 2x 2000W @ 4Ohm, 2x 2000W @ 2Ohm; Typické zkreslení 0,02-0,05% @ 8Ohm, 0,04-
0,1% @ 4Ohm; Maximální zkreslení 1% @ 4-8Ohm; Frekvenční rozsah 20Hz-20kHz (+/- 0,3 dB); Damping faktor >100; 
Konektory vstup (pouze CXD-Q) 8x 3-pin Phoenix; Konektory výstup: 2x 8-pin Phoenix; Konektory síť USB Type B, 8x GPIO, 
NC & NO (relé), 2x RJ45 (LAN A, LAN B); Rozměry 89 x 482 x 305 mm, 19“ rack - 2HU; Hmotnost 11,3kg.

CXD 8.8Q a CXD 8.8Qn
Trvalý výkon v 70V / 100V rozvodné síti 8x 600W / 8x 600W; Špičkový výkon v 70V / 100V rozvodné síti 8x 850W / 8x 
850W; Trvalý výkon 8 kanálů 8x 600W @ 8Ohm, 8x 600W @ 4Ohm, 8x 300W @ 2Ohm; Špičkový výkon 8 kanálů 8x 850W 
@ 8Ohm, 8x 1000W @ 4Ohm, 8x 600W @ 2Ohm; Trvalý výkon 4 kanály (můstkový režim) 4x 1200W @ 8Ohm; Špičkový vý-
kon 4 kanály (můstkový režim) 4x 2000W @ 8Ohm; Trvalý výkon 4 kanály (paralelní režim) 4x 1100W @ 8Ohm, 4x 1200W 
@ 4Ohm, 4x 600W @ 2Ohm; Špičkový výkon 4 kanály (paralelní režim) 4x 1100W @ 8Ohm, 4x 1800W @ 4Ohm, 4x 2000W 
@ 2Ohm; Trvalý výkon 2 kanály (paralelní režim - kombinace 3 kanálů) 2x 1100W @ 8Ohm, 2x 1800W @ 4Ohm, 2x 1800W 
@ 2Ohm; Špičkový výkon 2 kanály (paralelní režim - kombinace 3 kanálů) 2x 1100W @ 8Ohm, 2x 1800 W @ 4Ohm, 2x 
2800W @ 2Ohm; Trvalý výkon 2 kanály (můstkově - paralelní režim) 2x 2400W @ 8Ohm, 2x 2400W @ 4Ohm; Špičkový vý-
kon 2 kanály (můstkově - paralelní režim): 2x 3600W @ 8Ohm, 2x 4500W @ 4Ohm; Trvalý výkon 2 kanály (paralelní režim 
- kombinace 4 kanálů) 2x 1200W @ 8Ohm, 2x 2200W @ 4Ohm, 2x 2400W @ 2Ohm; Špičkový výkon 2 kanály (paralelní 
režim - kombinace 4 kanálů) 2x 1200W @ 8Ohm, 2x 2200W @ 4Ohm, 2x 2400W @ 2Ohm; Typické zkreslení 0,02-0,05% 
@ 8 Ohm, 0,04-0,1% @ 4Ohm; Maximální zkreslení 1% @ 4-8Ohm; Frekvenční rozsah 20 Hz-20kHz (+/- 0,3dB); Damping 
faktor >100; Konektory vstup (pouze CXD-Q) 8x 3-pin Phoenix; Konektory výstup 2x 8-pin Phoenix; Konektory síť USB 
Type B, 8x GPIO, NC & NO (relé), 2x RJ45 (LAN A, LAN B); Rozměry 89 x 482 x 305mm, 19“ rack - 2HU; Hmotnost 13,6kg.

DOBA BEZDRÁTOVÁ

SE215
WIRELESS
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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 před-
stavuje 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 reproduk-
torů – GX3 pro kategorii 300 W, GX5 pro 500 W a GX7 pro 700 W reproduktory s 
impedancí 8 Ohm, samozřejmě však zvládnou dodat potřebnou energii také mě-
ničům se 4 Ohmovou impedancí.
Tyto výkonové parametry z nich dělají vynikajícího partnera pro pasivní repro-
boxy i subwoofery série E. Platí to zejména v aplikacích, kde není potřeba vyu-
žívat předpřipravená tovární nastavení, nebo také tam, kde to správné doladění 
systému zajišťují optimalizované presety integrované v digitálních pultech řady 
TouchMix.
Modely GX3 a GX5 využívají klasický napájecí zdroj s toroidním transformátorem, 
nejvýkonnějšímu typu GX7 potom zajišťuje dodávku proudu spínaný zdroj shod-
ný 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 navr-
žené 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 zvu-
kovou 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 kombi-
nace subwoofer + satelit. Pro tyto aplikace jsou osazeny jednoduše spínatelným 
crossoverem, který do kanálu č. 1 pošle signály frekvenčně odpovídající pásmu 
20-100Hz, zatímco kanál č. 2 zpracovává pásmo 100Hz-20kHz. 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. 
Zajímavostí je schopnost zesilovačů nabídnout vyšší kanálový výkon v případě, 
kdy je vybuzen pouze jeden kanál. Tato funkce se velmi dobře uplatní v třeba v 
situaci, kdy je zesilovač využit k „pohonu“ samostatného subwooferu, například 
QSC E18SW.
Řada GX disponuje rovněž flexibilní konektivitou, která na vstupu kombinuje nej-
používanější 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 specializova-
ných kabelů nebo redukcí.

GX3
Trvalý výkon 2 kanály 2x 300W @ 8Ω, 2x 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“ rac-
k-2HU; Hmotnost 12,1kg.

GX5
Trvalý výkon 2 kanály 2x 500W @ 8Ω, 2x 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“ rac-
k-2HU; Hmotnost 12,6kg.

GX7
Trvalý výkon 2 kanály 2x 725W @ 8Ω, 2x 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“ rac-
k-2HU; Hmotnost 7,5kg.
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FOCUSRITE - ZVUK CENĚNÝ ODBORNÍKY

Britská společnost Foscusrite patří k těm velkým jménům světového 
audioprůmyslu, jež se objevila na scéně v první polovině 80. let 20. 
století. Nosným programem firmy byly původně především analogo-
vé outboardy - preampy, ekvalizéry a dynamické procesory.
Protože se však počátky společnosti časově kryjí s obdobím masové-
ho nástupu digitální technologie v audioprůmyslu, je celkem logické, 
že se tento trend odrazil také ve výrobním portfoliu značky Focusrite.

Na jedné straně tak najdeme digitální emulace analogových procesorů v podobě softwarových pluginů, na straně druhé leží převod-
níky a zvukové karty v celé představitelné šíři kvalitativního a cenového spektra.
 
Focusrite jako zřejmě jediný výrobce na světě nabízí zvukové karty pro všechny typy běžně používaných počítačových rozhraní 
– USB (Scarlett), FireWire (Saffire), Thunderbolt (Clarett), iOS (iTrack) a také zařízení umožňující vytvářet složité audiorozvody pro-
střednictvím sítě Ethernet/Dante (RedNet). U všech sérií lze najít širokou škálu modelů, dovolující splnit jakékoliv přání, týkající se 
funkčnosti a konektivity od jednoduchých konvertorů s jedním či dvěma kanály až po modely určené pro simultánní záznam nebo 
naopak přehrávání mnoha desítek zvukových stop.

Společnost však sleduje vývoj trhu ve všech sférách, v jejím programu nechybí kontrolery určené k řízení DAW, simulátory virtuálního 
poslechového prostředí VRM, nebo miniaturní moduly pro populární rackový systém API500.

Progresivní konstrukční řešení i pověstnou kvalitu výrobků však neoceňují pouze běžní zákazníci. Firmu Focusrite ztělesněnou jejím 
hlavním konstruktérem Rupertem Nevem vysoce hodnotí i respektovaní odborníci v oblasti audioprůmyslu, což jejímu zakladateli 
vyneslo uvedení do Mix Hall of Fame v roce 1989, prohlášení „mužem století“ redaktory časopisu Studio Sound Magazine o deset let 
později i udělení nejcennější trofeje – „Technické Grammy za celoživotní přínos hudebnímu průmyslu“ v roce 1997.
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RedNet
Řada modulárních rozhraní RedNet je hrdou vlajkovou lodí 
firmy Focusrite, která přenáší studiovou kvalitu zvuku do 
jakékoliv moderní audio aplikace. 
Série využívá výkon osvědčeného digitálního rozhraní Dante a flexibilitu i do-
stupnost standardních ethernetových síťových rozvodů a je odborníky zcela 
oprávněně pokládána za nejlepší studiové řešení „Audio-over-IP“ na světě.
Systém umožňuje využití v rozsáhlé škále audio aplikací – počínaje záznamem 
živých vystoupení, přes profesionální „Multi-room“ produkční studia, distri-
buční audio instalace, postprodukční pracoviště a cokoliv mezi tím. 
Zkrátka  - RedNet je zvukový distribuční systém s téměř nulovou latencí a 
schopností neomezeného trvalého rozšiřování, který umožňuje postupně 
navyšovat počty vstupů a výstupů, propojovat různé digitální komponenty 
a vytvářet mosty mezi standardními síťovými formáty Dante, MADI a ProTool-
s|HD. Většina zařízení série RedNet je rovněž kompatibilní s aktuálním síťovým 
standardem AES67, u prvních modelů však může být pro plnou funkci vyža-
dován upgrade hardware. 
RedNet využívá ty nejpokročilejší a nejmodernější AD/DA převodníky z dílny 
Focusrite, absolutně stabilní generátory vzorkovací frekvence JetPLL i prémi-
ové analogové obvody a dokáže tak zcela naplnit firemní filozofii reprezento-
vanou heslem „Zvuk je Vše“. Každý, i ten sebemenší, článek systému RedNet 
je precizně navržen, důkladně otestován a pečlivě vyroben tak, aby vždy a za 
všech okolností byl o krok napřed před konkurenčními systémy a svému uži-
vateli tak poskytoval maximální zvukovou kvalitu – s doplňkovým benefitem 
v podobě revolučních síťových schopností.

Ke klíčovým výhodám série RedNet patří:
Excelentní zvuk – pokročilá AD/DA konverze, prémiové vícevrstvé obvody 
a stabilní vzorkování, řízené JetPLL generátorem poskytují extrémně čistý a 
transparentní zvuk s dynamickým rozsahem 119 dB při 24-bitovém rozlišení 
a vzorkování až 192 kHz.

Digitální síťové rozhraní Dante – díky vysokému výkonu a rozvojovému 
potenciálu osvědčeného síťového rozhraní Dante představuje RedNet ex-
trémně flexibilní modulární distribuční systém, plně kompatibilní s jakýmkoliv 
dalším zařízením, pracujícím na platformě Dante.

Budoucí rozvojový potenciál a rozšiřitelnost – RedNet je navržen jako 
modulární „stavební blok“. To znamená, že v každém systému může být použi-
ta libovolná kombinace jakýchkoliv jednotek RedNet, což zajišťuje, že budete 
mít správný počet a typ vstupů a výstupů vždy tam, kde je potřebujete.

Rozsáhlá kompatibilia – RedNet přináší nepřebernou spoustu možností 
propojení s dalším technickým vybavením, bez ohledu na to, zda se jedná o 
zařízení založené na platformě MADI, AES 3, analogové, Mac, PC, Tools|HD, 
nebo Dante. RedNet umí spolupracovat s opravdu širokou škálou zařízení a 
možnosti jeho konektivity jsou téměř neomezené.

V nabídce řady RedNet najdete tato rozhraní: 
RedNet 1: 8-kanálový AD/DA převodník
Osm analogových vstupů a výstupů s linkovou úrovní umožňuje připojit jediným ethernetovým kabelem do sítě rozhraní RedNet 1. Vzorkovací frekvence 
až 192 kHz a precizní 24-bitové AD/DA převodníky mu zaručují skvělý zvuk a dynamický rozsah až 119 dB. Jeho vstupy jsou řízeny dálkově prostřednic-
tvím sítě, takže může být umístěn kdekoliv jej potřebujete mít. Systém je kompatibilní se standardem AES67, může však vyžadovat upgrade hardware.

RedNet 2: 16-kanálový AD/DA převodník
Model RedNet2 plní stejnou roli a nabízí stejné parametry jako RedNet 1, pouze násobí počet využitelných analogových vstupů a výstupů na 16. Systém 
je kompatibilní se standardem AES67, může však vyžadovat upgrade hardware.

RedNet 3: 32-kanálový digitální I/O a konvertor formátů
Pokud potřebujete zapojit své stávající digitální systémy do sítě Dante, představuje typ RedNet 3 ideální volbu. Umožňuje integraci až 32 digitálních 
kanálů s plnou podporou softwarového dálkového řízení prostřednictvím sítě. K podporovaným formátům patří AES/EBU, S/PDIF a ADAT - 16 optických 
portů ADAT (Toslink) lze převést na celkem 32 digitálních I/O, a to i včetně systémů využívajících vzorkovací frekvenci až 96 kHz (s využitím režimu S/
MUX2). Synchronizaci připojených zařízení umožňuje vstup a výstup Word Clock. Systém je kompatibilní se standardem AES67, může však vyžadovat 
upgrade hardware.

RedNet 4: 8-kanálový mikrofonní/linkový/DI  předzesilovač 
Prostřednictvím rozhraní  RedNet 4 můžete do své sítě zapojit osm mikrofonních/linkových předzesilovačů, jež jsou osazeny špičkovými obvody Focusri-
te. Dva ze vstupů je navíc možné použít jako vysokoimpedanční nástrojový DI, což ještě více rozšiřuje škálu využitelných možností. Na předním panelu 
lze nastavit úroveň vstupního zisku, zapnout Phantomové napájení nebo HPF a monitorovat úrovně všech kanálů. S výhodou je však možné využívat 
také softwarové síťové řízení všech funkcí, jež dovoluje aby převodníky a mikrofonní předzesilovače byly umístěny co nejblíže zdroji zvuku a délka ana-
logové kabeláže tak byla co nejmenší. Systém je kompatibilní se standardem AES67, může však vyžadovat upgrade hardware.

RedNet 5: 32-kanálový síťový konvertor Pro Tools|HD/Dante 
Propojení mezi formáty ProTools|HD a Dante zajišťuje interface RedNet 5. V síti se chová jako standardní rozhraní ProTools® s tím, že každá použitá 
jednotka RedNet 5 je schopná směrovat 32 vstupních a výstupních kanálů mezi sítí Dante a vaším systémem ProTools|HD. Systém je kompatibilní se 
standardem AES67, může však vyžadovat upgrade hardware.

RedNet 6: 64-kanálový síťový konvertor MADI
Bezproblémové propojení mezi zařízeními, jež využívají multikanálový formát MADI a systémem Dante zajišťuje model RedNet 6. Můžete připojit své 
digitální mixážní konzole, zvukové karty a další rozhraní na platformě MADI a rozšířit jejich možnosti o uživatelsky příjemné vlastnosti ethernetové sítě. 
Obousměrné spojení pro až 64 kanálů v optickém i koaxiálním formátu je na každém vstupu a výstupu vybaveno též asynchronním konvertorem vzor-
kovací frekvence (ASRC), jež umožňuje propojit sítě i v případě, kdy každá z nich používá odlišné vzorkování. K dispozici je však také vstup a výstup Word 
Clock, dovolující snadnou vzájemnou synchronizaci připojených zařízení. Systém je kompatibilní se standardy AES67 a AES10.

RedNet MP8R: 8-kanálový mikrofonní předzesilovač se zálohovaným provozem
Zejména pro rádiové a televizní vysílání, nahrávání živých koncertů a další aplikace, kde je prvořadým parametrem absolutní spolehlivost provozu, je 
navržen převodník RedNet MP8R, jehož trvale stabilní funkčnost zaručuje zdvojení síťových portů a napájecích zdrojů. 
Je vybaven osmi vysoce kvalitními dálkově řízenými mikrofonními předzesilovači, navrženými a vyvinutými speciálně pro řadu RedNet. Na vstupech 
lze volit mezi dvěma hodnotami impedance (10 kOhm / 2,4 kOhm), což výrazně zvyšuje flexibilitu a rozšiřuje škálu připojitelných mikrofonů i dalších 
zařízení. Dálkové ovládání předzesilovačů je kompatibilní s digitálními konzolemi Yamaha série CL a GL. Specialitou je dělení signálu, konvertovaného 
špičkovými 192 kHz převodníky, na dva osmikanálové streamy (v síti Dante se tedy převodník MP8R jeví jako 16-kanálový), z nichž druhý stream je 
vybaven automatickou kompenzací vstupního zisku. To je výhodné zejména při rozbočování signálu pro více různých zařízení (ozvučovací/monitorový 
pult/záznam/zálohování atd.) a zároveň zaručuje, že bez ohledu na aktuální nastavení Gainu bude k dispozici vždy absolutně čistý a nepřebuzený signál. 
Systém je kompatibilní se standardem AES67.

RedNet HD32R: 32-kanálový síťový konvertor Pro Tools|HD/Dante se zálohovaným provozem
Rozhraní se dvojící konektorů Mini Digilink umožňuje obousměrnou 32 kanálovou komunikaci mezi Dante a ProTools HD, ProTools HD Native, nebo 
ProTools HDX. Podporuje také možnost připojení většího počtu pracovních stanic ke společnému hardware. Rozhraní nabízí schopnost kaskádování a 
tedy násobení počtu vstupů. Ve spojení s ProTools HD je možné použít tři jednotky (96 kanálů), zatímco ProTools HDX dovolují použití až šesti jednotek 
s celkem 192 I/O kanály. Spolehlivost a bezpečnost provozu zaručuje redundantní zdvojení jak síťových portů, tak napájecího zdroje. Systém je kompa-
tibilní se standardem AES67.
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RedNet D64R: 64-kanálový síťový konvertor MADI se zálohovaným provozem
Převodník určený k propojení mezi dvěma v současnosti nejpoužívanějšími vícekanálovými formáty MADI a 
Dante. K dispozici je koaxiální i optické rozhraní MADI. Vstupy a výstupy jsou vybaveny konvertory vzorkovací 
frekvence (SRC), které umožňují, aby každé ze zařízení pracovalo s odlišným vzorkováním. Od použité vzor-
kovací frekvence se pak odvíjí počet přenášených kanálů (64 kanálů při 44,1/48 kHz – 16 kanálů při 192 kHz). 
Samozřejmostí je vysoká spolehlivost provozu zaručená zdvojenými síťovými porty a zálohovaným napáje-
cím zdrojem. Systém je kompatibilní se standardy AES67 a AES10.

RedNet A16R: 16-kanálový AD/DA převodník se zálohovaným provozem
Šestnáct vstupních a výstupních analogových kanálů s linkovou úrovní umožňuje připojit rozhraní RedNet 
A16R. Multikanálové konektory typu DB25 jsou zapojeny symetricky, dle stadnardu AES59. Signálové úrovně 
vstupů a výstupů je možné přepínat v hodnotách +18dBu / +24 dBu = 0 dBFS. Kvalitní převodníky poskytují 
dynamický rozsah až 119 dB se standardními hodnotami vzorkovací frekvence (44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 
kHz) při 24-bitovém rozlišení. Konektivitu dále rozšiřuje digitální I/O ve formátu AES/EBU a synchronizační 
konektor Word Clock. Záruku spolehlivého provozu poskytuje zdvojení napájecích zdrojů i síťových portů. 
Systém je kompatibilní se standardem AES67.

RedNet A8R: 8-kanálový AD/DA převodník se zálohovaným provozem
Model A8R svými vlastnostmi, parametry a výbavou odpovídá typu A16R, pouze počet vstupních a výstup-
ních analogových kanálů je snížen na osm.

RedNet D16R: 16-kanálový I/O konvertor formátů AES3
se zálohovaným provozem
Zapojit až šestnáct kanálů digitálního průmyslového standardu AES/EBU pomocí multikonektorů DB25 do 
sítě Dante dovoluje typ RedNet D16R. Pro maximální spolehlivost nabízí nejen síťovou redundanci se zdvo-
jenými ethernetovými porty, ale rovněž zdvojené napájení. Konvertor vzorkovací frekvence na každém páru 
vstupů umožňuje okamžité připojení jakéhokoliv zdroje signálu AES3, zatímco konektory Word Clock a DARS 
(XLR) zaručují plnou schopnost synchronizace vzorkování s rozsáhlou škálou dalších digitálních zařízení.  
K dispozici jsou také dva digitální I/O kanály ve formátu S/PDIF. Systém je kompatibilní se standardem AES67.

RedNet X2P: 2x2 stolní rozhraní s mikrofonními předzesilovači a PoE napájením
Kompaktní síťová zvuková karta ve formátu 2x2 In/Out má dva mikrofonní předzesilovače Red Evolution, 
doplněné stereofonním linkovým a sluchátkovým výstupem. Mikrofonní preampy umožňují párovaný ste-
reo provoz a neschází jim HPF, Phantom, přepínač fáze ani inovativní režim Air, který zvukově odkazuje na 
legendární obvody ISA. Rozhraní je kompatibilní s PoE, takže si vystačí jen s jedním přívodním kabelem. Celé 
zařízení lze pro snazší dostupnost při nahrávání namontovat na mikrofonní stojan.

RedNet AM2: monitor controler a sluchátkový zesilovač s napájením PoE
Zajímavým koncovým zařízením, umožňujícím plné využití možností sítě Dante je stereofonní sluchátkový 
zesilovač a monitor controler AM2. Je určen pro připojení nízkoimpedančních sluchátek, kterým poskytuje 
signál s audiofilskou kvalitou. Dvojice symetrických výstupů XLR pak dovoluje připojení studiových monitorů, 
nebo dalšího profesionálního vybavení. Každý z výstupů je vybaven vlastním ovladačem hlasitosti. Kompakt-
ní jednotka v odolném hliníkovém šasi je napájena prostřednictvím ethernetové sítě (PoE), umožňuje však 
rovněž připojit externí napájecí zdroj.

RedNet PCIeR: síťová karta s nízkou latencí a zálohovaným provozem
Pokud potřebujete maximalizovat výkon svého systému zejména v aplikacích, jež vyžadují extrémně nízkou 
latenci (např. playbackové nahrávání), můžete využít síťovou kartu RedNet PCIeR Card. Určena je pro počítače 
pracující na platformě Windows nebo Mac, vybavené standardním slotem PCIe a je kompatibilní rovněž s 
novými PCIe šasi Thunderbolt. Dokáže zpracovat až 128 vstupních a výstupních kanálů (při max. SR 96 kHz), s 
latencí nižší než 3 ms (v závislosti na dalším nastavení ASIO/Core). Maximální využitelná vzorkovací frekvence 
je 192 kHz (max. 64 kanálů). Pro zálohované propojení se zbytkem sítě slouží zdvojený gigabitový etherne-
tový konektor RJ45.

Kompatibilní operační systémy Mac: OSX 10.8; OSX 10.9; OSX 10.10; OSX 10.11
Kompatibilní operační systémy PC: Windows 7 64 bit; Windows 8 64 bit; Windows 10 64 bit
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Red
Vývoj studiové techniky v průběhu několika posledních dekád přinesl nepřebernou řadu růz-
ných digitálních formátů, systémů a standardů, které bývá jen velmi obtížné vzájemně inte-
grovat. Pokud k tomu připočteme ještě výchozí analogový signál různých úrovní a přidáme 
požadavek na moderní síťové prostředí, je naprosto jasné, že propojit vše se vším je v dnešním 
studiu téměř nemožné. 
Přesněji řečeno, bylo to až doposud nemožné. S novou řadou zvukových rozhraní – digitálních konvertorů Focusrite Red 
totiž přichází do tohoto chaotického studiového Babylonu nový král, který dokáže jedním stiskem síťového vypínače roze-
tnout gordický uzel doposud nekompatibilních propojení a vytvořit přehledný a snadno prostupný most mezi všemi stáva-
jícími formáty.
Série aktuálně obsahuje celkem tři rackové modely, schopné současně komunikovat s digitálními platformami ProTools HD, 
Thunderbolt 3, Dante a ADAT. 
Všem třem verzím je společný vždy 2x vysokoimpedanční nástrojový vstup + 2x sluchátkový výstup na předním panelu, k 
tomu stereo výstup pro připojení poslechových monitorů a opulentní rozsah digitální konektivity na panelu zadním. Ten 
zahrnuje 2x ethernetové rozhraní formátu Dante, 2x optický vstup a výstup ADAT Toslink (celkem 16 kanálů), S/PDIF In/Out 
(RCA), 2x konektor Mini DigiLink (Pro Tools HD), 2x rozhraní Thunderbolt a 4x BNC pro WordClock a Loop Sync In/Out. Každé 
rozhraní k tomu dále přidává svůj vlastní balík dalších analogových vstupů a výstupů.
Všechny modely jsou vybaveny mikrofonními předzesilovači RED Evolution s dynamickým rozsahem až 121 dB, ziskem až 
63 dB. Unikátním prvkem preampů je přepínač Air, který simuluje nižší impedanci vstupních transformátorů proslulých 
předzesilovačů Focusrite ISA, jenž snímanému zvuku dodává vzdušný charakter a čistotu.
Mezi výrazné přednosti systému patří rovněž ultranízká latence. Ta dovoluje při playbackovém záznamu vytvářet odposle-
chový mix pro nahrávajícícho umělce bez obav z rušivého zpoždění snímaného zvuku. Všechny parametry poslechu i celý 
softwarový mix lze řídit dálkově z přehledného rozhraní na monitoru vašeho počítače nebo prostřednictvím trojice barev-

ných displejů s jednoduše ovladatelnými enkodéry.
Každé rozhraní je standardně vybaveno sadou ekvalizačních a dynamických pluginů Softube „Time & Tone“ a Focusrite Red 
2 & 3 kompatibilní s AAX/AU/VST. Zajímavým bonusem pro registrované uživatele je potom roční přístup ke kompletnímu 
balíku špičkových pluginů McDSP v hodnotě 499.9$, ověnčených cenou Emmy. Díky „round-trip“ latenci pouze 1,67 ms je 
možné pluginy využívat naplno a bez kompromisů také v reálném čase. Uvedené rozsáhlé propojovací možnosti i další po-
kročilé funkce předurčují tuto novou řadu rozhraní a konvertorů k tomu, aby se stala řídícím centrem jakéhokoliv moderně 
koncipovaného produkčního či postprodukčního pracoviště, nebo celé studiové sítě např. v TV či broadcastingovém provo-
zu. V nabídce řady Red najdete tato rozhraní: 

Red 16Line: 64x64 digitální konvertor se 16 linkovými vstupy
Šikovné 64x64 In/Out rozhraní je, stejně jako ostatní modely této série, schopné současně komunikovat s všemi digitálními 
platformami, přidává k tomu navíc ještě konektivitu pro 16 symetrických analogových linkových vstupů a výstupů s 25-pin 
konektorem D-sub, doplněnou o dva mikrofonní vstupy s konektory XLR.

Red 8Pre: 64x64 digitální konvertor se 16 analogovými vstupy a 8 mikrofonními předzesilovači
Další rozhraní v 64x64 In/Out formátu se vyznačuje rozšířenou analogovou konektivitou. Kromě výbavy shodné s oběma 
příbuznými modely přináší dalších 16 symetrických analogových vstupů a výstupů, s možností využití celkem osmi mikro-
fonních předzesilovačů RED Evolution. Analogová konektivita je zajištěna prostřednictvím 25-pin multikonektorů D-sub.

Red 4Pre: 58x64 digitální konvertor s 8 analogovými vstupy a 4 mikrofonními předzesilovači
Pro aplikace vyžadující o něco méně rozsáhlou analogovou konektivitu připravili u firmy Focusrite dostupnější verzi rozhraní 
Red 4Pre ve formátu 58x64. Ta standard společný všem členům rodiny doplňuje o 8 symetrických linkových vstupů a výstu-
pů s 25-pin multikonektory D-sub. Pro první čtyři kanály jsou k dispozici také mikrofonní předezsilovače RED Evolution se 
standardními konektory XLR.
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Clarett 2 Pre v konfiguraci 10 In/4 Out se dvěma vstupy Combo (mikrofonní, linkové nebo nástrojové Hi-Z), 1x 
ADAT in (8x In), čtyřmi linkovými TRS výstupy a jedním sluchátkovým výstupem  výborně poslouží kreativním muzi-
kantům, kteří tvoří v domácích podmínkách nebo dokonce na cestách.

Clarett 4 Pre v konfiguraci 18 In/8 Out je určena pro náročnější domácí, nebo menší projektová a postprodukční 
studia. Vstupní sekce přináší 4x Combo In (4x mikrofonní/linkové, 2x nástrojové Hi-Z), 4x TRS In (linkové). Na výstupech 
najedeme 4x TRS Out (linkové) + 2x sluchátkový výstup. Digitální konektivitu rozšiřuje S/PDIF In/Out a ADAT In.

Clarett 8 Pre v konfiguraci 18 In/20 Out se může stát kvalitním středobodem jakéhokoliv profesionálního stu-
dia. K využití se nabízí 8x Combo In (8x Mic/Line, 2x nástrojové Hi-Z), 10 TRS Line Out + 2x sluchátkový výstup. V digitál-
ní doméně najdeme navíc S/PDIF In/Out, ADAT In/Out a pro synchronizaci dalších zařízení také WordClock Out (BNC).

Clarett 8 Pre X v konfiguraci 26 In/28 Out představuje vlajkovou loď celé série, jež svými možnostmi uspokojí i 
požadavky velmi náročných profesionálních studií. Nabídka analogových vstupů zahrnuje 8x XLR/TRS vstup (Mic/Line, 
první dva volitelně nástrojové Hi-Z), z nichž každý je vybaven individuálně vypínatelným Phantomovým napájením, 
HPF a konvertorem fáze. 
Sekce výstupů poskytuje 10x TRS Out, doplněné o dvojici nezávislých sluchátkových výstupů. Bohaté jsou také mož-
nosti digitální konektivity s S/PDIF In/Out a 2x ADAT In/Out. Ani zde nechybí synchronizace WordClock In/Out (BNC).
Ke všem verzím zvukových karet jsou přiloženy nové 64-bitové pluginy Red 2 a Red 3, kompatibilní s AAX, AU a VST.  
Každý z modelů zobrazuje vstupní úrovně na detailních LED metrech, disponuje vstupy i výstupy MIDI a dovoluje 
rozšiřovat analogovou konektivitu prostřednictvím rozhraní ADAT.

Clarett  
Rychlost je dnes jasným trendem doby, což platí nejen v dopravě, ale třeba také u počítačů 
ve studiu. Pokud tedy chcete, aby váš studiový počítač patřil k těm úplně nejrychlejším, 
určitě byste neměli přehlédnout moderní rozhraní Thunderbolt. A pokud budete chtít k 
vysoké rychlosti Thunderboltu přidat navíc špičkovou kvalitu analogových obvodů a křiš-
ťálově čisté převodníky, neměli byste přehlédnout ani řadu zvukových karet Clarett z dílny 
Focusrite. 
Zcela nově navržené mikrofonní předzesilovače těchto zvukových rozhraní totiž emulují impedanční a rezonanční 
vlastnosti vstupních transformátorů, použitých v obvodech legendárních studiových preampů řady ISA. To dává uživa-
teli k dispozici proslulý vzdušný zvukový charakter, výjimečnou čistotu a ultranízké zkreslení, v kombinaci s neskutečně 
nízkou hodnotou ekvivalentního vstupního šumu pouze -128 dB. Speciálně navržené potenciometry Gain k tomu 
navíc přidávají dokonale lineární průběh zesílení. U všech mikrofonních vstupů je k dispozici vypínatelné Phantomové 
napájení 48 V pro kondenzátorové mikrofony.
Použité převodníky (24-bit/192 kHz) zaručují bezkonkurenční dynamický rozsah (AD - 118 dB, DA - 119 dB) a perfektně 
čistou konverzi, schopnou zachytit i ty nejjemnější zvukové detaily.  Spojení a dokonalé vyladění všech komponentů 
se následně podílí na naprosto zanedbatelné latenci, jež dovoluje playbackový záznam nového materiálu společně s 
poslechem již nahraného bez sebemenšího náznaku slyšitelného zpoždění.

Série Clarett obsahuje čtveřici modelů, z nichž každý je určen pro specifické použití.
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ADAT převodníky
Ačkoliv je osmikanálové digitální optické rozhraní ADAT na trhu již více než čtvrt století, do 
starého železa se rozhodně zatím nechystá. Stále totiž představuje jeden z nejrozšířenějších, 
nejspolehlivějších a nejjednodušších způsobů, kterým je možné vzájemně propojit dvě digi-
tální zařízení a navýšit tak možnosti jejich konektivity. Že se s tímto systémem plně počítá i v 
budoucnu, dokazuje také výrobní portfolio společnosti Focusrite, které obsahuje celou řadu 
produktů s optickými konektory ADAT Toslink. 
K nejdůležitějším výrobkům firmy s touto výbavou patří bezesporu rackové mikrofonní předzesilovače, určené k rozšíření 
analogové konektivity zvukových karet, digitálních mixů a multitrackových recordérů. V nabídce značky Focusrite najdeme 
čtyři různé osmikanálové modely s odlišnými tabulkovými parametry a různou výbavou:

ISA 828 absolutní špička mezi mikrofonními předzesilovači 
Králem všech preampů Focusrite a možná dokonce všech podobných zařízení vůbec je bezesporu funkcemi nadupaný mo-
del ISA 828.  Díky legendárnímu zvuku mikrofonních předzesilovačů ISA, kterým vstupní transformátory Lundahl dodávají 
vzdušný charakter a nekonečnou dynamiku, parametrům dalece přesahujícím možnosti i rozlišení lidského sluchu (např. 
THD nižší než 0,0008% nebo frekvenční rozsah 10 Hz – 118 kHz), čtyřem volitelným hodnotám impedance, které s barvou či 
charakterem připojených mikrofonů zacvičí více než ekvalizér  a celkově opulentní výbavě se z tohoto zařízení stala skutečná 
ikona studiového světa. Zmíněná výbava zahrnuje nástrojové Hi-Z vstupy na prvních čtyřech kanálech, dále HPF, přepí-
nač fáze, vypínatelný symetrický inzert, přesné LED metry a Phantomové napájení na všech osmi vstupech. Celkový rozsah 
vstupního zisku až 100 dB dovoluje připojení prakticky jakéhokoliv myslitelného zdroje signálu od slabounkých páskových 
mikrofonů až po výkonové výstupy kytarových zesilovačů. Samotné zařízení není standardně vybaveno AD převodníkem, je 
však možné jej doplnit přídavnou výstupní kartou ISA 428/828 AD Card z nabídky doplňkového příslušenství. Ta vedle op-
tického výstupu ADAT Toslink nabízí rovněž formáty S/PDIF a AES/EBU na 25-pin konektoru D-sub a neschází jí ani konektor 
BNC WordClock. Pro uživatele, kteří požadují nekompromisní zvukovou kvalitu předzesilovačů ISA v dostupnější verzi jsou k 
dispozici také menší modely ISA428 Mk II, ISA Two a ISA One ve čtyř, dvou a jednokanálovém provedení.

Clarett OctoPre osm AD/DA kanálů s křišťálovým zvukem 
Typ Clarett OctoPre je cílený primárně jako doplněk umožňující rozšíření konektivity zvukových karet série Clarett, je však 
samozřejmě použitelný také v kombinaci s jakýmkoliv jiným zařízením, vybaveným optickým vstupem a výstupem ADAT. 
Převodník poskytuje osm analogových vstupů s univerzálními konektory Combo, doplněnými o  vypínatelný TRS inzert 
a osm analogových (DA) výstupů na 25-pin „multi“ konektoru D-Sub. Mikrofonní předzesilovače Clarett nabízejí vstupní 
citlivost nastavitelnou v rozsahu 57 dB a schopnost zpracovat signály o úrovni až +18 dBu. Jsou tedy vhodné i pro snímání 
velmi dynamických zvukových zdrojů jako bicí nástroje a perkuse. Preampy jsou navíc vybaveny přepínačem „Air“, který 
ovlivňuje vstupní impedanci a simuluje tak chování převodního transformátoru vysoce uznávaných studiových předzesilo-
vačů Focusrite ISA. Snímanému zvuku tím přidává vzdušný charakter a čistotu. První dva vstupy lze volitelně využít jako vy-

sokoimpedanční nástrojové. AD/DA převodníky poskytují dynamický rozsah až 118 dB (A) při zkreslení menším než 0,001% 
a jsou schopny pracovat ve všech běžných rozlišeních a vzorkovacích frekvencích až do 24-bit/192 kHz. Tomu odpovídají i 
zdvojené optické konektory umožňující práci v režimu S/MUX, v němž přenesou všech osm kanálů ještě při Sample Rate 96 
kHz a čtyři kanály při 192 kHz. Zařízení nechybí ani WordClock In/Out a sedmisegmentové LED metry vstupní úrovně pro 
každý z kanálů.

Scarlett OctoPre  jednoduchý osmikanálový mikrofonní preamp a AD převodník
Nejjednodušším z ADAT převodníků firmy Focusrite je typ Scarlett OctoPre, který svému uživateli přináší osm mikrofonních/
linkových vstupů s univerzálními konektory Combo. Ty je možné buď zesílit na standardní linkovou úroveň a distribuovat dál 
prostřednictvím osmi TRS výstupů, nebo převést do digitálního formátu s optickými výstupem ADAT (Toslink). Zařízení pra-
cuje se všemi obvyklými formáty vzorkování 44,1 – 192 kHz/24-bit včetně režimu S/MUX, ve kterém je možné prostřednic-
tvím dvojice optických konektorů přenášet všech osm kanálů při Sample Rate až 96 kHz. Pro vyšší vzorkovací frekvence jsou 
pak k dispozici kanály čtyři. Převodníky se mohou pochlubit dynamickým rozsahem až 109 dB(A) při zkreslení menším než 
0,001% a schopností bez přebuzení zpracovat signály o vstupní úrovni až +16 dBu (při využití vypínatelného útlumového 
článku PAD). O správné nastavení vstupní hodnoty Gain s rozsahem 50 dB se postarají pětisegmentové LED měřiče úrovně a 
synchronizaci s dalšími digitálními přístroji ve vašem řetězci zajistí WordClock In/Out. Neschází ani možnost přepnout první 
dva vstupy do vysokoimpedančního režimu, který umožňuje přímé zapojení kytary a basy bez nutnosti použití D.I. boxu.

Scarlett OctoPre Dynamic osmikanálový AD/DA převodník s kompresory
Čtvrtým do party v řadě osmikanálových ADAT převodníků Focusrite je model Scarlett OctoPre Dynamic. Rozvíjí koncepci 
nastavenou modelem Scarlett OctoPre – tedy schopnost převést osm mikrofonních/linkových vstupů do digitálního formá-
tu ADAT (až 192 kHz/24-bit včetně režimu S/MUX), přidává k němu však navíc  jednoduše nastavitelný analogový kompresor 
pro každý kanál a schopnost zpětného převodu osmi digitálních kanálů ADAT na analogovou linkovou úroveň (symetric-
ké konektory TRS). Zajímavostí je tlačítko „More“, které zdvojnásobuje hodnotu parametru Ratio kompresoru a umožňuje 
tak velmi agresivní úpravu dynamiky. Ostatní parametry jako dynamický rozsah 107 dB(A), vstupní Gain 50 dB, maximální 
mikrofonní vstupní úroveň +13 dBu i zkreslení do 0,001% a výbava v podobě přepínatelných vysokoimpedančních vstu-
pů, WordClock In/Out, pětisegmentových LED metrů i rackový formát 1U přibližně odpovídají výchozímu modelu Scarlett 
OctoPre.

32



DB TECHNOLOGIES JE OBCHODNÍ ZNAČKOU 
ITALSKÉ SPOLEČNOSTI AEB INDUSTRIALE 
(ACOUSTIC ENGINEERING BUREAU), JEŽ SE 
NA TRHU S OZVUČOVACÍ TECHNIKOU POHY-
BUJE JIŽ OD ROKU 1974.

Firma je nedílnou součástí jedné z předních značek světového 
audiotrhu - koncernu RCF Group. Do kompetence dB Technologies 
spadá vývoj veškerých sofistikovaných elektronických součástí, 
zesilovačů, ladění DSP a programování firmware pro ostatní značky 
zastřešené koncernem RCF. Vedle toho její inženýři konstruují 
elektronické komponenty i pro další významné světové hráče. V 
laboratořích i na výrobních linkách AEB v severoitalské Bologni tak 
vznikají například špičkové digitální bezdrátové systémy TG1000 pro 
předního evropského výrobce mikrofonů Beyerdynamic.
Produkční portfolio dB Technologies je tvořeno převážně aktivními 
ozvučovacími systémy, od malých přenosných plastových boxů 
(B-Hype, Opera a MiniBox), přes aparatury střední třídy (Flexsys, 
Sigma, LVX), pokročilé klubové ozvučení s vysokým rozlišením (DVX) 
až po velké Line Array systémy (DVA a VIO), jež dokáží splnit i ty 
nejnáročnější ozvučovací úkoly na open air festivalech, v divadlech, 
TV show a v touringových aplikacích.
Své bohaté zkušenosti s technologiemi Line Array společnost 
zúročila při konstrukci kompaktních přenosných systémů, jež 
využívají stejné konstrukční prvky jako velké koncertní sestavy. 
Mezi tyto „miniaturizované Array“ systémy patří produkty sérií ES, 
Ingenia a DVA-M. Každá řada může být v hlubokotónovém spektru 
doplněna o dedikované aktivní subwoofery, mezi kterými najdeme 
vysokovýkonné typy (až 3000 W, 141 dB), nebo speciální modely s 
kardioidním vyzařovacím patternem.
Nezanedbatelnou část produkce představují pasivní ozvučovací 
systémy (DVX P a Arena), výkonové zesilovače (HPA), analogový i 
digitální speaker management (ASX, DSX) a softwarové nástroje 
pro navrhování, predikci, řízení a diagnostiku velkých ozvučovacích 
systémů (RD-net, DVA–network, DVA–composer, Telemetry manager).
Důležitým pilířem v nabídce společnosti dBT jsou rovněž bezdrátové 
mikrofony a porty, postavené na digitální technologii (Moving D).
Specifickým produktem určeným těm, kdo potřebují ozvučení i tam, 
kde není dostupná elektrická síť jsou bateriově napájené aktivní 
reproboxy řady Ready, které mohou být vybaveny také přijímačem 
pro bezdrátové mikrofony.
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VIO S318
Aktivní subwoofer
Frekvenční rozsah od 35Hz (@ -10dB); Max. SPL 143dB; 
Konfigurace měničů 3x18“ (cívka 4“); Směrovost  Omni 
(možnost kardioidní konfigurace DSP); Zesilovač Digipro G3; 
Třída D; Výkon RMS 2700W; Špičkový výkon 5400W; Chlazení 
konvekční; Zdroj spínaný s automatickým přizpůsobením 
napájecí síti; DSP 64-bit; AD/DA převodník 24-bit/48kHz; 
Limiter Peak, RMS, termální; Delay 0-9,9ms (krok 0,1ms); 
Crossover 70-105Hz + Full range, 24dB/oct; Konektory XLR 
(In/Out), RJ45 (RDNet), PowerCon (In/Out); Materiál překližka 
s polyuretanovým nástřikem; Zavěšovací body pro uchycení 
k rámu DRK-210; Kryt proti dešti; Rozměry 1300 x 520 x 
800mm; Hmotnost 103,9kg.

VIO
Své dlouholeté zkušenosti ve vývoji aktivních Line Array systémů zúročila 
firma dB Technologies v modelové řadě VIO, která aktuálně představuje 
v jejím produkčním portfoliu nejvyšší stupeň a vlajkovou loď, mířící jed-
noznačně do sféry těch největších ozvučovacích aplikací, ať už touringo-
vých, nebo instalačních.

Klíčovými prvky řady VIO jsou zcela unikátní interní akustický design s fázově optimalizovanými 
zvukovody na jedné straně a pokročilý 56-bitový DSP procesing s filtry FIR na straně druhé, jež ve 
vzájemném souladu zaručují systému velmi vysoký akustický tlak, výjimečně koherentní pokrytí 
prostoru publika, a v neposlední řadě též dokonalou srozumitelnost a čitelnost i pro posluchače, 
kteří se nacházejí v nejvzdálenějších oblastech ozvučovaného prostoru. 
Na rozdíl od předchozích Line Array sérií dB Technologies využívá řada VIO klasický konstrukční 
materiál v podobě dřevěné překližky, která díky odolnému polyuretanovému nástřiku slibuje 
dlouhodobou životnost a spolehlivost i při častém mobilním či venkovním použití. Stejně velkou 
pozornost věnoval výrobce také možnostem snadného transportu, manipulace a instalace. Pro-
fesionální uživatelé z řad rentálních společností proto jistě uvítají nízkou hmotnost, na níž se po-
dílí měniče s neodymiovými magnety i lehké zesilovače Class-D, dále rychlou instalaci prostřed-
nictvím pokročilého tříbodového zavěšovacího systému, výjimečnou energetickou efektivitu, jež 
dovoluje připojení až 10 modulů pouze na jednu fázi 240 V/16 A rozvodu a schopnost jednodu-
chého síťového řízení i velmi komplexních ozvučovacích systémů pomocí datové sítě RDNET.
V pásmu nízkých kmitočtů doplňují Line Array moduly VIO L210 aktivní subwoofer VIO S318 s 
unikátní konfigurací 3x18“.Originální rozložení měničů kombinuje dohromady výhody přímo-
vyzařující i nepřímovyzařující koncepce a přirozeně koncentruje maximum vyzařované zvukové 
energie na přední stranu boxu. Interní DSP obsahuje také presety umožňující spojení několika 
subwooferů do kardioidně vyzařujících sestav.
Druhým hlubokotónovým hráčem do party je lehčí subwoofer S118 s běžnější konfigurací 1x18“, 
který při zavěšení či stackování dokáže společně s moduly L210 vytvořit fázově koherentní zvu-
kovou vlnu. Pro sérii VIO je k dispozici široká škála příslušenství, zahrnující zavěšovací či stacko-
vací rámy a hrazdy, přepravní platformy a celou paletu signálové, síťové či napájecí kabeláže.

VIO L210
Dvoupásmový aktivní Line Array modul
Frekvenční rozsah 78Hz-18kHz (@ -3dB); Max. SPL 135dB; 
Výškový měnič 1x 1,4“ (cívka 3“), neodymiový magnet, 
titanová membrána; Středobasový měnič 2x 10“ (cívka 2,5“) 
neodymiový magnet; Horizontální směrovost 100°; Vertikální 
směrovost závisí na počtu a konfiguraci modulů; Zesilovač 
Digipro G3; Třída D; Výkon RMS 900W; Špičkový výkon 
1800W; Chlazení konvekční; Zdroj spínaný s automatickým 
přizpůsobením napájecí síti; DSP 56-bit; AD/DA převodník 
24-bit/48kHz; Limiter vícepásmový, RMS, termální; Filtry 
FIR; Crossover 950Hz 24dB/oct; Konektory XLR (In/Out), 
RJ45 (RDNet), PowerCon (In/Out); Materiál překližka s 
polyuretanovým nástřikem; Integrovaný zavěšovací HW 
a kryt proti dešti; Rozměry 720 x 320 x 520mm; Hmotnost 
28,6kg
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VIO S118 Aktivní subwoofer
Frekvenční rozsah od 33 Hz (@ -10 dB); Max. SPL 139 dB; Konfigurace měničů 1x18“ (cívka 4“); 
Směrovost  Omni; Zesilovač: Digipro G4; Třída D; Výkon RMS 1600W; Špičkový výkon 3200 W; 
Chlazení konvekční; Zdroj spínaný s automatickým přizpůsobením napájecí síti; DSP 64-bit; AD/
DA převodník 24-bit/96 kHz; Limiter Peak, RMS, termální; Delay 0-9,9 ms (krok 0,1 ms); Crosso-
ver 60-110Hz + Full range, 24dB/oct; Konektory XLR (In/Out), RJ45 (RDNet In/Out), PowerCon 
(In/Out); Materiál překližka s polyuretanovým nástřikem; Montáž pro M20 reproduktorovou tyč; 
Zavěšovací body pro uchycení k rámu DRK-210; Rozměry 720 x 520 x 695mm; Hmotnost 45,1kg.



DVA K5
Řada aktivních ozvučovacích systémů dB Technologies DVA se představila 
poprvé v roce 2006, kdy stanovila úplně nové standardy zejména v oblasti 
jednoduchosti instalace, snadné obsluhy i cenové dostupnosti a zpřístup-
nila tak pokročilou technologii Line Array širokému spektru nových uži-
vatelů. Nejnovějším evolučním krokem série DVA, představeným v roce  
2016, je třípásmový Line Array systém K5.

Podobně jako přecházející verze využívá odolnou a lehkou polypropylenovou ozvučnici, která je 
uvnitř zesílena antivibrační kovovou kostrou, jež výrazně snižuje nežádoucí rezonance a přiná-
ší boxu excelentní akustické vlastnosti. Mechanické řešení vyhovuje pro všechny typy aplikací, 
zahrnující standardní zavěšení (s rámem DRK-10/20), stackování i umístění samotného boxu na 
reproduktorovou tyč nebo stojan (s adaptérem DSA 4). Sestava měničů je složena ze dvojice 1“ 
výškových driverů, jednoho 6,5“ středového a jednoho 8“ basového wooferu. Ty v kombinaci se 
třetí generací Class-D zesilovače DigiPro umožňují boxu dosáhnout maximálního akustického tla-
ku až 129 dB. 
Významnou inovaci představuje pokročilý DSP s přehledným a velmi snadno ovladatelným uži-
vatelským rozhraním, jež dovoluje precizní přizpůsobení odezvy boxu aktuálním podmínkám. 
Oddělený procesing je k dispozici pro basové pásmo, v němž se zohledňuje počet elementů 
použitých v clusteru a pro středo-výškové pásmo, kde zajišťuje kompenzaci ztrát způsobených 
absorpčními vlastnostmi vzduchu při použití systému na větší vzdálenosti. Spojení jedinečného 
designu, výběrových komponentů a pokročilé elektroniky se v boxu K5 projevuje naprosto výj-
mečnou hodnotou poměru hmotnost/výkon, jíž ocení nejen běžný uživatel, který obstarává trans-
port techniky vlastníma rukama, ale také každý logistik rentální firmy, jemuž se tyto parametry 
projeví ve snížených přepravních a instalačních nákladech. 
Vedle standardního vlhkuodolného molitanu před reproduktory je součástí výbavy také integro-
vaný kryt, chránící před rozmary počasí elektroniku na zadní straně boxu. Ideálním hlubokotóno-
vým partnerem třípásmového Line Array systému K5 je dvojice dedikovaných subwooferů KS10 
a KS20. První z nich, s konfigurací 1x 18“, může být snadno zavěšen v clusteru společně s boxy K5. 
V případě požadavku na menší ozvučovací systém představuje model KS10 ideální základnu pro 
reproduktorovou tyč nesoucí box K5. Výkonnější model KS20 s konfigurací 2x 18“ je vybaven úchy-
ty kompatibilními s rámem DRK-20/10 a poslouží tak jako základní kámen většího stackovaného 
systému. Elektronika obou modelů staví na pokročilých Class-D zesilovačích DigiPro a 56-bit DSP, 
jež obsahuje všechny obvyklé ochrany a navíc uživatelsky nastavitelný crossover a delay.
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DVA K5 třípásmový aktivní Line Array modul
Frekvenční rozsah 70Hz-19kHz (@ +/-3 dB); Max. SPL 129dB (jedna 
jednotka); Výškový měnič 2 x 1“ (cívka 1,4“); Středový měnič 1x 
6,5“ (cívka 2“) neodymiový magnet; Basový měnič 1x 8“ (cívka 2,5“) 
neodymiový magnet; Horizontální směrovost 100°; Vertikální směrovost 
závisí na počtu a konfiguraci modulů (15° samostatná jednotka); 
Zesilovač Digipro G3; Třída D; Výkon RMS 500W; Špičkový výkon 1000W; 
Chlazení konvekční; Zdroj spínaný s automatickým přizpůsobením 
napájecí síti; DSP 56-bit; AD/DA převodník 24-bit/48kHz; Limiter peak, 
termální; Filtry FIR; Crossover MF-HF 1800Hz 24dB/oct; Crossover LF-MF 
340Hz 24dB/oct; Konektory XLR (In/Out), PowerCon (In/Out); Materiál 
polypropylen s kovovou kostrou; Ovládací prvky 1x Sensitivity, 1x 
DSP Setup (LF korekce), 1x DSP Setup (MF-HF korekce); Integrovaný 
zavěšovací hardware a kryt proti dešti; Rozměry 580 x 240 x 327mm; 
Hmotnost 14,7kg.



IG1T dvoupásmový aktivní reprobox
Frekvenční rozsah 85Hz-20kHz (@ -10dB); Frekvenční rozsah 92Hz-19,2kHz 
(@ -6dB); Max. SPL 128dB; Výškový měnič 1“ (cívka 1“) neodymiový magnet; 
Směrovost  110 x 80° (vertikálně asymetrická horna +15°/- 65°); Crossover 
2100Hz @ 24dB/oct; Středobasový měnič:2x 6,5“ (cívka 1,5“) neodymiový 
magnet; Zesilovač Digipro G3; Třída D; Výkon RMS 400W; Špičkový výkon 
800W; DSP 56-bit; AD/DA převodník 24-bit/48kHz; Limiter peak, termální; 
Uživatelské + tovární presety; Displej OLED s automatickým převracením 
obrazu dle pozice boxu; Ovádací prvky otočný enkodér; Automatická 
detekce pozice boxu; Konektory 1x Combo In (XLR+TRS), 1x XLR Out, 
mini-USB; Materiál zesílený polypropylen; Zavěšovací body + hnízdo pro 
reproduktorovou tyč; Rozměry 195 x 536 x 271mm; Hmotnost 10,6kg.

Ingenia 

Technologicky pokročilé aktivní ozvučova-
cí systémy jsou dnes naprostou samozřej-
mostí. Avšak teprve propojením špičkové 
technologie s inovativními myšlenkami 
může vzniknout průlomový produkt – ja-
kým je dB Technologies Ingenia. Není ani 
standardním aktivním boxem, ani slou-
povým systémem ani konvenčním Line Ar-
ray. Představuje zcela novou formou ozvu-
čovacího systému, určenou pro každou 
situaci. 

Ingenia kombinuje principy aktivní technologie Line Ar-
ray - spojení většího počtu měničů i reproboxů do spo-
lečného systému fungujícího jako jediný zvukový zdroj, 
spolu s novým, vertikálně asymetrickým  zvukovodem 
pro výškové frekvence a výkonnou DSP jednotkou, která 
dokáže aktivně řídit pokrytí prostoru zvukovým signá-
lem ve vertikální rovině.
DSP jednotky prostřednictvím IR komunikace automatic-
ky sdílí informace o pozici a počtu jednotlivých elementů 
a řídí systém tak, aby všechny použité moduly pracovaly 
jako jeden společný akustický zdroj.  Současně s tím jsou 
uvnitř celé sestavy distribuovány informace o nastavení 
parametrů DSP, takže všechny změny stačí provést pouze 
u jediného komponentu a ostatní jej automaticky pře-
vezmou. Samotný setup je přitom velice jednoduchý a 
od uživatele vyžaduje pouze informace o zamýšleném 
způsobu použití a počtu nasazených jednotek. Vše ostat-
ní DSP konfiguruje automaticky. V případě potřeby může 
uživatel  pochopitelně měnit nastavení parametrů také 
ručně.
Na výběr je ze čtyř typů reproboxů, lišících se výkonem , 
typem a počtem použitých měničů a logicky také hodno-
tou maximálního akustického tlaku. Všechny verze jsou 
kompaktní, skladné, velmi snadno přenosné (nejtěžší 
box váží pouze 22 kg), modulární, vhodné pro stackování 
i zavěšení a jednoduše ovladatelné. 
Pro mobilní použití jsou v seznamu doplňkového pří-
slušenství ke všem typům reproboxů dB technologies 
Ingenia k dostupné kvalitní a odolné přepravní obaly i 
široká škála montážního a zavěšovacího hardware či spe-
ciálních propojovacích kabelů (nutno objednat zvlášť).

IG4T dvoupásmový aktivní reprobox
Frekvenční rozsah 74Hz-20kHz (@ -10dB); Frekvenční rozsah 88Hz-19,2kHz 
(@ -6dB); Max. SPL 132dB; Výškový měnič 1,4“ (cívka 3“) neodymiový 
magnet; Směrovost  110 x 90° (vertikálně asymetrická horna +20°/- 70°); 
Crossover 1100Hz @ 24dB/oct; Středobasový měnič 4x 6,5“ (cívka 1,5“) 
neodymiový magnet; Zesilovač Digipro G3; Třída D; Výkon RMS 900W; 
Špičkový výkon 1800W; DSP 56-bit; AD/DA převodník 24-bit/48kHz; Limiter 
peak, termální; Uživatelské + tovární presety; Displej OLED s automatickým 
převracením obrazu dle pozice boxu; Ovádací prvky otočný enkodér; 
Automatická detekce pozice boxu; Konektory 1x Combo In (XLR+TRS), 
1x XLR Out, mini-USB; Materiál zesílený polypropylen; Zavěšovací body + 
hnízdo pro reproduktorovou tyč; Rozměry 195 x 956 x 271mm; Hmotnost 
18,2kg.

IG3T dvoupásmový aktivní reprobox
Frekvenční rozsah 53Hz-20kHz (@ -10dB); Frekvenční rozsah 57Hz-19,2kHz 
(@ -6dB); Max. SPL 132dB; Výškový měnič 1,4“ (cívka 3“) neodymiový 
magnet; Směrovost  110 x 90° (vertikálně asymetrická horna +20°/- 70°); 
Crossover 1100Hz @ 24dB/oct; Středobasový měnič 2x 10“ (cívka 2,5“) 
neodymiový magnet; Zesilovač Digipro G3; Třída D; Výkon RMS 900W; 
Špičkový výkon 1800W; DSP 56-bit; AD/DA převodník 24-bit/48kHz; Limiter 
peak, termální; Uživatelské + tovární presety; Displej: OLED s automatickým 
převracením obrazu dle pozice boxu; Ovádací prvky otočný enkodér; 
Automatická detekce pozice boxu; Konektory 1x Combo In (XLR+TRS), 
1x XLR Out, mini-USB; Materiál zesílený polypropylen; Zavěšovací body + 
hnízdo pro reproduktorovou tyč; Rozměry 280 x 806 x 393mm; Hmotnost 
22,24kg.

IG2T dvoupásmový aktivní reprobox
Frekvenční rozsah 59Hz-20kHz (@ -10dB); Frekvenční rozsah 63Hz-19,2kHz 
(@ -6dB); Max. SPL 128dB; Výškový měnič 1“ (cívka 1“) neodymiový magnet; 
Směrovost: 110 x 80° (vertikálně asymetrická horna +15°/- 65°); Crossover 
1900Hz @ 24dB/oct; Středobasový měnič:2x 8“ (cívka 2“) neodymiový 
magnet; Zesilovač Digipro G3; Třída D; Výkon RMS 400W; Špičkový výkon 
800W; DSP 56-bit; AD/DA převodník 24-bit/48kHz; Limiter peak, termální; 
Uživatelské + tovární presety; Displej: OLED s automatickým převracením 
obrazu dle pozice boxu; Ovádací prvky otočný enkodér; Automatická 
detekce pozice boxu; Konektory 1x Combo In (XLR+TRS), 1x XLR Out, 
mini-USB; Materiál zesílený polypropylen; Zavěšovací body + hnízdo pro 
reproduktorovou tyč; Rozměry 228 x 646 x 315mm; Hmotnost 12,8kg.
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ES
Sloupové reproboxy využívající ele-
mentární fyzikální principy přímko-
vého vyzařování (Line Array) byly v 
dřívějších dobách kvůli limitované-
mu frekvenčnímu rozsahu a relativ-
ně nízkému akustickému výkonu 
vyhrazeny převážně pro jednodu-
ché instalační ozvučení. Jedním ze 
zřetelných trendů dnešní doby je 
však jejich čím dál výraznější pro-
nikání také do oblasti mobilního 
ozvučení.
Stojí za tím nezadržitelný pokrok několika po-
sledních let, který se projevil zejména v propo-
jení sofistikovaných DSP procesorů s výhodami 
aktivní konstrukce ozvučovacích systémů, svůj 
významný díl k tomu přidala také nová gene-
race širokopásmových měničů, kombinovaná s 
nejnovějšími poznatky v oblasti akustiky zvu-
kovodů a nemalou roli sehrálo též doplnění 
celé ozvučovací sestavy o účinné subwoofery.
Tím vším byly odstraněny někdejší slabiny 
sloupových systémů, zatímco jejich přednosti, 
spočívající především ve vyváženém pokrytí 
prostoru perfektně srozumitelným zvukem s 
případnou možností řízení směru vyzařování 
zůstaly v plné míře zachovány.
Díky tomu si mobilní sloupové PA systémy řady 
ES již pomalu našly své stabilní místo nejen ve 
výrobním portfoliu firmy dB Technologies, ale 
především u zákazníků. Série aktuálně obsahu-
je tři PA sestavy s různým výkonem, konfigura-
cí a odlišnou výbavou. Všem je však společná 
vysoká úroveň mobility, koherentní zvuk s vel-
mi dobrou srozumitelností a především chytrá 
elektronika, jež vedle zesílení signálu a nezbyt-
ného procesingu dokáže ve větší či menší míře 
nahradit také mixážní pult.

Většina systémů série se umí skvěle přizpůso-
bit podmínkám i požadavkům a dovoluje nasa-
zení ve třech základních režimech: MONO oba 
satelity jsou mechanicky i akustickyspojeny v 
jediný společně fungující zářič, což umožňujeje 
vyváženější pokrytí prostoru a vyšší akustický 

výkon; STEREO se dvěma satelity - standardní 

stereo aplikace; DOUBLE COLUMN (mono se 
dvěma satelity) - standardní mono aplikace s 
možností vykrytí dalšího prostoru.

ES 1203
Vlajkovou lodí série ES je stereofonní systém ES1203 
s programovým výkonem 2400W, který je vybaven 
5-kanálovým digitálním mixem. Sestava je složena 
ze dvou asymetricky vyzařujících satelitů, z nichž 
každý je osazen čtyřmi 4“ středo-výškovými drivery 
a jednoho subwoofer modulu 2x12“, který hostí také 
veškerou nezbytnou elektroniku. Pohon obstarává 
trojice zesilovačů DigiPro, jež dosahuje špičkového 
výkonu 2400 W. To sestavě poskytuje schopnost vy-
tvořit akustický tlak až 132dB.
Správu systému zajišťuje 56-bit DSP se třemi konfi-
guračními režimy (Mono, Stereo, Double Column) a 
se schopností přizpůsobení vyzařovacího patternu 
pro blízký či vzdálený poslech. Díky tomu se sestava 
dokáže adaptovat prakticky na jakékoliv prostředí 
a svému uživateli zaručí dokonalé pokrytí prostoru 
zvukem s perfektní srozumitelností.
Flexibilní využití skýtá integrovaný 5-kanálový di-
gitální mix, schopný prostřednictvím konektorů 
Combo připojit 1x Mic/Inst, 2x Mic/Line a doplnit je 
o stereofonní audio streamované přes rozhraní Blu-
etooth. Všechny mikrofonní vstupy jsou vybaveny 
Anti-feedback filtrem. Přehledné ovládání funkcí za-
ručuje grafický OLED displej, zatímco snadný trans-
port obstará šikovný magnetický vozík DO-ES1203 
z nabídky doplňkového příslušenství. Součástí do-
dávky jsou i transportní obaly pro všechny tři boxy, 
teleskopická 35mm reproduktorová tyč a nezbytná 
výkonová kabeláž. Stereofonní ozvučovací systém se 
dvěma sloupovými satelity a subwooferem.

ES 802
Monofonní ozvučovací systém se 
dvojitým sloupovým satelitem a 
subwooferem
Pro aplikace, které nutně nevyžadují stere-
ofonní ozvučení ani sofistikovanou vstupní 
sekci, ale za to je pro ně nezbytný perfektně 
srozumitelný zvuk, je připraven nejjednodušší 
systém ES802. Jeho komponenty jsou tech-
nicky podobné systému ES503, satelity však 
standardně tvoří jeden akusticky účinný celek, 
zajišťující rozšířené horizontální i vertikální po-
krytí prostoru. Energii sestavě dodává Class D 
zesilovač se špičkovým výkonem 1200 W, se 
kterým systém dokáže vytvořit až 124 dB SPL. 
Vstupní sekce zahrnuje Combo konektor pro 
připojení mikrofonu či nástroje a dvojici ko-
nektorů RCA schopnou pojmout stereo signál. 
DSP nabízí osm ekvalizačních presetů, vhod-
ných pro různé druhy použití.

Frekvenční rozsah 37Hz-15kHz (@ -10dB); 
Max. SPL 124dB;  Středovýškový driver 8x 3“ 
neodymiový magnet; Basový woofer 1x 12“; 
Směrovost 95 x 65°; Zesilovač Digipro G3; Třída 
D; Špičkový výkon 1200W; DSP 24-bit /48 kHz; 
Limiter peak, RMS, termální;  Dělící frekvence 
crossoveru 206Hz; 8 továrních presetů; Vstupy 
1x Mic/Inst Combo In, 2x RCA (stereo); Příjí-
mač Bluetooth; Výstup XLR; Hmotnost1,9kg 
(satelit), 16,4kg (subwoofer).
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Zejména pro účely přenosného 
ozvučení privátních oslav, malých 
vystoupení, nebo multimediálních 
prezentací je určen systém ES 503. 
Je složen ze dvojice sloupových 
satelitů s osazením 4x3“ a jednoho 
12“ subwooferu, v němž je také ulo-
žen TriAmp zesilovací modul o cel-
kovém výkonu 1000 W, se kterým 
systém dokáže vytvořit akustický 
tlak až 121dB. Vedle 24-bit/48 kHz 
DSP s uživatelsky přívětivým gra-
fickým rozhraním obsahuje vstupní 
elektronika také mix se třemi vstu-
py Combo. Ten umožňuje přímé 
připojení mikrofonu či hudebního 
nástroje a dvou signálů linkové 
úrovně. K dispozici je rovněž při-
jímač Bluetooth pro streamování 
stereosignálu z telefonů, tabletů a 
přehrávačů. Vstupní sekce je vyba-
vena Notch filtrem pro potlačení 
zpětné vazby a volně přiřaditelným 
třípásmovým ekvalizérem. Pomoc-
ný výstup AUX má možnost nezá-
vislého nastavení poměru hlasitostí 
jednotlivých vstupů a může tak vý-
borně posloužit jako zdroj signálu 
pro pódiový odposlech, připojení 
další satelitní ozvučovací soustavy, 
nebo pro záznam. ES 503 může být 
dle potřeby nasazen v režimech 
Mono, Stereo a Double Column.

Frekvenční rozsah 35Hz-20kHz (@ -10dB); 
Max. SPL 132dB; Středovýškový driver 8x 
4“ (cívka 1“) neodymiový magnet; Basový 
woofer 2x 12“;  Směrovost 97 x 60°; Zesilo-
vač Digipro G4 Tri-Amp; Třída D; Špičkový 
výkon 2400W; DSP 56-bit; AD/DA převodník 
24-bit/48 kHz; Limiter peak, RMS, termální; 
Dělící frekvence crossoveru 160Hz; Digitál-
ní řízení vyzařování nahoru/dolů/do dálky; 
Uživatelské + tovární presety; Displej OLED; 
Ovádací prvky otočný enkodér/tlačítko; 
Vstupy 1x Mic/Inst Combo In, 2x Mic/Line 
Combo;  Příjímač Bluetooth; Výstup XLR; 
Hnízdo pro 36mm reproduktorovou tyč 
(závit M20 v subwooferu); Hmotnost 3,3kg 
(satelit), 29,3 kg (subwoofer).

Frekvenční rozsah 37Hz-15kHz (@ 
-10 dB); Max. SPL 121dB; Středo-
výškový driver 8x10“ neodymiový 
magnet; Basový woofer 1x 12“;  
Směrovost 95 x 65°; Zesilovač Di-
gipro G3 Tri-Amp; Třída D; Špičkový 
výkon 1000W; DSP 24-bit/48 kHz; 
Limiter peak, RMS, termální;  Dělící 
frekvence crossoveru 206Hz; Uživa-
telské + tovární presety;  Vstupy 1x 
Mic/Inst Combo In, 2x Line Combo; 
Příjímač Bluetooth;  Výstup XLR; 
Hmotnost 1,9kg (satelit), 16,4 kg 
(subwoofer).

ES 503 stereofonní ozvučovací systém se dvěma 
sloupovými satelity a subwooferem



LVX
Řada kompaktních aktivních reproboxů dB Technologies LVX je určena pro mobilní ozvučení živých hudebních produkcí i 
pevné instalace všude tam, kde je požadován lehký, stylový, snadno přenosný a výkonný ozvučovací systém, odpovídající 
nejvyšším profesionálním standardům. 
Řada LVX v plné míře využívá zkušeností, které výrobce získal při vývoji osvědčených a oblíbených touringových produktů, jako jsou řady DVX a DVA. Oproti 
uvedeným sériím byla u LVX věnována zvláštní pozornost nabídce chytrých řešení, jež přizpůsobují box snadnějšímu použití v pevných instalacích i přenosných 
aplikacích. Frekvenční průběh všech modelů je velmi lineární a je vyladěn tak, aby vyhovoval pro libovolný zvukový materiál jako je mluvené slovo, podkresová 
i živá hudba, multimediální materiál atd.. Ve všech případech si zvuk zachovává vlastní charakter a plnohodnotný dynamický rozsah, a to i při maximálních 
úrovních hlasitosti.
K dispozici je celkem šest modelů - čtyři univerzální kompaktní boxy a dva koaxiální pódiové moniotry (wedge). Univerzální verze jsou osazeny otočnými hor-
nami s konstatntní směrovostí, jež ve spojení se zkosenou zadní stěnou dovolují také jejich nasazení v úloze pódiových monitorů. Horna u koaxiálních monitorů 
funguje rovněž jako fázový korektor, který v kombinaci s DSP výrazně napomáhá čitelnosti vokálního frekvenčního pásma. Současně zesiluje kostru boxu a po-
dílí se na jeho celkově kompaktních rozměrech. O patřičný výkon se starají Class-D zesilovače DigiPro, jež vedle vysoké účinnosti vynikají také nízkou hmotností 
a tichým provozem, který nevyžaduje aktivní chlazení. Pokročilý digitální DSP zajišťuje optimální dělení a fázové přizpůsobení signálu pro oba měniče, koriguje 
frekvenční charakteristiku a prostřednictvím limiteru zajišťuje systému termální, RMS a Peak ochranu.
Univerzální boxy mají k dispozici dva uživatelsky volitelné zvukové režimy Flat a Processed, jež dovolují upravit zvuk dle aktuální situace. Koaxiální monitory se s 
často protichůdnými pódiovými požadavky mužských či ženských vokalistů, instrumentalistů či DJs vyrovnávají dokonce pomocí osmi volitelných ekvalizačních 
presetů. Ozvučnice jsou vyrobeny z robustní 12 mm překližky (MDF u 8“ a10“ verze), pokryté otěru odolným nástřikem, který je k dispozici v černém nebo bílém 
barevném provedení. Všechny typy (včetně monitorů) jsou vybaveny hnízdem pro standardní 36 mm reproduktorovou tyč, univerzální verze mohou navíc 
použít dvě verze montážních konzolí z nabídky doplňkového příslušenství a sadu závěsných bodů M8 nebo M10.
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LVX 8 dvoupásmový aktivní reprobox
Frekvenční rozsah 65Hz-20kHz (@ -10dB); Frekvenční rozsah 80Hz-19kHz 
(@ -6dB); Max. SPL 121dB; Výškový měnič 1“; Směrovost  90x70° (otočná 
horna s konstantní směrovostí); Středobasový měnič 8“; Zesilovač Digipro 
G2; Třída D; Výkon PRG 400W; Špičkový výkon 800W; DSP 24-bit/48kHz; 
Presety Flat / Processed; Limiter peak, RMS, termální; Crossover 2050Hz @ 
24dB/oct; Konektory XLR (In/Out) + TRS; Materiál MDF; Zkosení zadní stě-
ny 40°; Zavěšovací body (10 x M8) + hnízdo pro 36mm reproduktorovou 
tyč; Rozměry 260 x 420 x 260mm; Hmotnost 10,1kg.

LVX 10 dvoupásmový aktivní reprobox
Frekvenční rozsah 60Hz-20kHz (@ -10 dB); Frekvenční rozsah 70Hz-19kHz (@ 
-6 dB); Max. SPL 125dB; Výškový měnič 1“; Směrovost  90 x 70° (otočná horna 
s konstantní směrovostí); Středobasový měnič 10“; Zesilovač Digipro G2; Třída 
D; Výkon PRG 400W; Špičkový výkon 800W;  DSP 24-bit/48kHz; Presety Flat / 
Processed; Limiter peak, RMS, termální; Crossover 2050Hz @ 24dB/oct; Konek-
tory XLR (In/Out) + TRS; Materiál MDF; Zkosení zadní stěny 40°; Zavěšovací 
body (12x M8) + hnízdo pro 36 mm reproduktorovou tyč; Rozměry 300 x 480 x 
300mm; Hmotnost 13,5kg.

LVX XM12
dvoupásmový aktivní koaxiální pódiový monitor
Frekvenční rozsah 69Hz-17,8kHz (@ -6dB); Max. SPL 127dB; Výškový mě-
nič 1“ (cívka 1,4“); Směrovost 90 x 70° (koaxiální horna s fázovou korekcí); 
Středobasový měnič 12“ (cívka 2,5“); Zesilovač Digipro G3; Třída D; Výkon 
RMS 600W; Špičkový výkon 1200W; Zdroj spínaný s automatickým přizpů-
sobením napájecí síti; Chlazení konvekční; DSP 56-bit; AD/DA převodník 
24-bit/48kHz; Presety 8; Limiter peak, RMS, termální; Filtry FIR; Konektory 
Combo (In), XLR (Out), PowerCon (In/Out) mini-USB (servisní data); Mate-
riál překližka; Hnízdo pro 36mm reproduktorovou tyč; Rozměry 515 x 460 
x 370mm; Hmotnost 20,1kg.

LVX 12
dvoupásmový aktivní
reprobox
Frekvenční rozsah 55Hz-20kHz (@ 
-10dB); Frekvenční rozsah 62Hz-
19kHz (@ -6dB); Max. SPL 127dB; 
Výškový měnič 1“; Směrovost  90 
x 40°(otočná horna; s konstantní 
směrovostí); Středobasový měnič 
12“; Zesilovač Digipro G2; Třída D; 
Výkon PRG 800W; Špičkový výkon 
1600W; DSP 24-bit/48kHz; Prese-
ty Flat / Processed; Limiter peak, 
RMS, termální; Crossover 1800Hz @ 
24dB/oct; Konektory XLR (In/Out) 
+ TRS; Materiál překližka; Zkosení 
zadní stěny 45°; Zavěšovací body 
(12x M10) + hnízdo pro 36mm re-
produktorovou tyč; Rozměry 360 x 
610 x 360mm; Hmotnost 17kg.

LVX 15 dvoupásmový aktivní reprobox
Frekvenční rozsah 49Hz-20kHz (@ -10dB); Frekvenční rozsah 54Hz-
19kHz (@ -6dB); Max. SPL 128B; Výškový měnič 1“; Směrovost  90 x 40° 
(otočná horna s konstantní směrovostí); Středobasový měnič 15“; Ze-
silovač Digipro G2; Třída D; Výkon PRG 800W; Špičkový výkon 1600W; 
DSP 24-bit/48 kHz; Presety Flat / Processed; Limiter peak, RMS, termál-
ní; Crossover 1800Hz @ 24dB/oct; Konektory XLR (In/Out) + TRS; Ma-
teriál překližka; Zkosení zadní stěny 45°; Zavěšovací body (12x M10) + 
hnízdo pro 36mm reproduktorovou tyč; Rozměry 430 x 680 x 430mm; 
Hmotnost 20,7kg.

LVX XM15
dvoupásmový aktivní koaxiální pódiový monitor
Frekvenční rozsah 58Hz-17,8kHz (@ -6dB); Max. SPL 128dB; Výškový mě-
nič 1“ (cívka 1,4“); Směrovost  90 x 70° (koaxiální horna s fázovou korekcí); 
Středobasový měnič 15“ (cívka 2,5“); Zesilovač Digipro G3; Třída D; Výkon 
RMS 600W; Špičkový výkon 1200W; Zdroj spínaný s automatickým přizpů-
sobením napájecí síti; Chlazení konvekční; DSP 56-bit; AD/DA převodník 
24-bit/48kHz; Presety 8; Limiter peak, RMS, termální; Filtry FIR; Konektory 
Combo (In), XLR (Out), PowerCon (In/Out); Mini-USB (servisní data); Mate-
riál překližka; Hnízdo pro 36mm reproduktorovou tyč; Rozměry 640 x 460 
x 370mm; Hmotnost 22,3kg.
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V sérii najdeme tři poměrně velké „full range“ modely, včetně jednoho quasi-třípásmového typu, které doplňuje dvojice výkonných subwooferů. Každý typ nabízí schopnost 
generovat ve své třídě nadstandardně vysoký akustický tlak a umí díky tomu distribuovat zvuk na poměrně značnou vzdálenost. Všechny modely jsou osazeny Class D ze-
silovačem DigiPro druhé či třetí generace, který vedle dynamického zvukového projevu dokáže také velmi efektivně využívat energii z rozvodné sítě. Díky tomu se zejména 
mobilní uživatelé, kteří své systémy používají v místech s ne zcela spolehlivou stabilitou elektrických rozvodů, nebudou muset potýkat s nedostatečně dimenzovanými pří-
vody tak často, jako doposud. Jelikož se u této série počítá také s možností venkovního použití, byla pro stavbu ozvučnic zvolena kvalitní zesílená překližka s voděodolnou 
povrchovou ochranou. Robustní mřížka s pěnovou vrstvou poskytuje zvýšenou úroveň protidešťového zabezpeční také reproduktorům.
U subwooferu v konfiguraci 2x 18“ obsahují integrované ovládací prvky možnost kontroly fáze a zpoždění, jež umožňují precizně konfigurovat subwoofer v jakékoliv 
aplikaci. Dvojice vstupů pak dovoluje mono i stereofonní provoz (2+1). Ačkoliv se u této řady předpokládá jako primární způsob použití usazení celopásmových boxů na 
subwoofery, je součástí nabídky také model S115F, vybavený celkem šestnácti montážními body, které dovolují jeho zavěšení v libovolné pozici. Řada Sigma svou koncepcí, 
výkonem i zvukovým projevem plně potvrzuje názor, že i v dnešní době mají klasicky pojaté ozvučovací systémy stále své místo a dokážou odvést velký kus kvalitní práce.

Sigma
V rodině ozvučovacích systémů dB Technologies reprezentuje aktivní série Sigma konzervativní řadu pro-
duktů, jež je určena především pro středně velké mobilní případně instalační aplikace, ve kterých je z 
prostorových, technických či rozpočtových důvodů výhodnější použití klasické, do výšky „stackované“ 
ozvučovací aparatury, namísto systémů „Line Array“.
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S215
quasi-třípásmový aktivní reprobox
Frekvenční rozsah 45Hz-20kHz (@ -10dB); Max. SPL 
137dB;  Výškový měnič 1,4“ Titanový (cívka 2,8“); 
Směrovost 60 x 40° (horna s konstantní směrovos-
tí); Basový měnič 2x 15“ (cívka 3“); Zesilovač Digipro 
G2; Třída D; Výkon PRG 1400W; DSP 24-bit/48 kHz; 
Presety Flat / Boost; Limiter peak, RMS, termální;  
Crossover 1100Hz @ 24dB/oct; Konektory XLR (In/
Out) + TRS; Materiál překližka; Rozměry 509 x 1215 
x 533mm;  Hmotnost 50kg.

S115
dvoupásmový aktivní reprobox
Frekvenční rozsah 54Hz-19,6kHz (@ -10dB); Max. 
SPL 135dB; Výškový měnič 1,4“ Titanový (cívka 
2,8“); Směrovost 60 x 40° (otočná horna s konstant-
ní směrovostí); Basový měnič 15“ (cívka 3“); Zesilo-
vač Digipro G2; Třída D; Výkon PRG 1000W; DSP 24-
bit/48 kHz; Presety Flat / Boost; Limiter peak, RMS, 
termální; Crossover 1100Hz @ 24dB/oct; Konektory 
XLR (In/Out) + TRS; Materiál překližka; Rozměry 509 
x 765 x 533mm; Hmotnost 33 kg.

S115F (s možností zavěšení)
Frekvenční rozsah 54Hz-19,6kHz (@ -10dB); Max. 
SPL 135dB; Výškový měnič 1,4“ Titanový (cívka 
2,8“); Směrovost 60 x 40° (otočná horna s konstant-
ní směrovostí); Basový měnič 15“ (cívka 3“); Zesilo-
vač Digipro G2; Třída D; Výkon PRG 1000W; DSP 24-
bit/48 kHz; Presety Flat / Boost; Limiter peak, RMS, 
termální; Crossover 1100Hz @ 24dB/oct; Konektory 
XLR (In/Out) + TRS; Materiál překližka; Rozměry 509 
x 765 x 533mm; Hmotnost 33 kg.

S218
aktivní subwoofer s bassreflexem
Frekvenční rozsah 42Hz-120Hz (@ -10dB); Max. SPL 
138dB; Basový měnič: 2x 18“ (cívka 4“); Zesilovač 
Digipro G3; Třída D;  Výkon PRG 2700W; Procesor 
Analog/Digital; Nastavitelné zpoždění 0-4,5ms; Pře-
pínač fáze; Limiter peak, RMS, termální; Crossover 
přepínatelný 90/100Hz (24dB/oct); Konektory 2x 
XLR In, 2x XLR Out (X-Over/Link); Materiál překližka; 
Hnízdo pro reprotyč se závitem M20; Rozměry 509 
x 1215 x 533mm; Hmotnost 59,8kg.

S118
aktivní subwoofer s bassreflexem
Frekvenční rozsah 38Hz-110Hz (@ -10dB); Max. SPL 
134 dB; Basový měnič 18“ (cívka 4“); Zesilovač Digi-
pro G2;  Třída D; Výkon PRG 1400W; Procesor Ana-
log/Digital; Limiter peak, RMS, termální; Crossover 
přepínatelný 80/100 Hz (24dB/oct); Konektory XLR 
(In/Out); Materiál překližka; Rozměry 509 x 815 x 
533mm; Hmotnost 38kg.
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OPERA 15 dvoupásmový aktivní reprobox
Frekvenční rozsah 50Hz-20kHz (@ -10dB) / 46Hz-19kHz (@ -3dB); Max. SPL 130dB ; Výškový měnič: 1“ (cívka 
1,4“); Asymetrická horna s konstantní směrovostí; Horizontální směrovost 110° (85° v horní a 120° v dolní 
polosféře); Vertikální směrovost 85° (+25°/-60°); Středobasový měnič 15“ (cívka 2“); Zesilovač Třída D; Výkon 
RMS 600W; Špičkový výkon 1200W; DSP 56-bit; AD/DA převodník 24-bit/48kHz; Presety 8 (6 x FOH + 2 x 
Monitor); Crossover 1800Hz; Limiter peak, RMS, termální; Filtry FIR; Konektory 1x Combo In Line/Mic (XLR + 
TRS), 1x Combo In Line/Inst (XLR + TRS), x XLR Out Ch1/Mix; Materiál polypropylen; Zkosení zadní stěny 45°; 
Hnízdo pro 36mm reproduktorovou tyč a 3x zavěšovací bod M10; Rozměry 420 x 722 x 419mm; Hmotnost 
18,3kg.

OPERA 10 dvoupásmový aktivní reprobox
Frekvenční rozsah 58Hz-20kHz (@ -10dB) / 70Hz-19kHz (@ -3dB); Max. SPL 128dB; Výškový měnič 1“ (cívka 1,4“); 
Asymetrická horna s konstantní směrovostí; Horizontální směrovost  110° (85° v horní a120° v dolní polosféře); 
Vertikální směrovost 85° (+25°/-60°); Středobasový měnič 10“ (cívka 2“); Zesilovač Třída D; Výkon RMS 600W; 
Špičkový výkon 1200W; DSP 56-bit; AD/DA převodník 24-bit/48kHz; Presety 8 (6x FOH + 2x Monitor); Crossover 
1800Hz; Limiter peak, RMS, termální; Filtry FIR; Konektory 1x Combo In Line/Mic (XLR + TRS), 1x Combo In 
Line/Inst (XLR + TRS), x XLR Out Ch1/Mix; Materiál polypropylen; Zkosení zadní stěny 45°; Hnízdo pro 36mm 
reproduktorovou tyč a 3x zavěšovací bod M10; Rozměry 300 x 552 x 301mm; Hmotnost 12,3kg.

OPERA 12 dvoupásmový aktivní reprobox
Frekvenční rozsah 52Hz-20kHz (@ -10dB) / 67Hz-19kHz (@ -3 dB); Max. SPL 129dB; Výškový měnič 1“ (cívka 
1,4“); Asymetrická horna s konstantní směrovostí; Horizontální směrovost: 110° (85° v horní a120° v dolní 
polosféře); Vertikální směrovost 85° (+25°/-60°); Středobasový měnič 12“ cívka 2“; Zesilovač Třída D; Výkon RMS 
600W; Špičkový výkon 1200W; DSP 56-bit; AD/DA převodník 24-bit/48kHz; Presety: 8 (6 x FOH + 2 x Monitor); 
Crossover 1800Hz; Limiter peak, RMS, termální; Filtry FIR; Konektory 1x Combo In Line/Mic (XLR + TRS), 1x 
Combo In Line/Inst (XLR + TRS), x XLR Out Ch1/Mix; Materiál polypropylen; Zkosení zadní stěny 45°; Hnízdo 
pro 36 mm reproduktorovou tyč a 3x zavěšovací bod M10; Rozměry 350 x 642 x 349mm; Hmotnost 14,3kg.

Opera
Po mnoho let plnily aktivní reproboxy série Ope-
ra náročnou úlohu vlajkové lodi produkčního 
portfolia značky dB Technologies a během této 
doby zanechaly tyto polymerové boxy zřetel-
nou a nesmazatelnou stopy v historii ozvučovací 
techniky.

Nyní se technologický vývoj firmy vrací zpět ke svým kořenům 
s novou řadou profesionálních aktivních boxů ve velikostech 
10“, 12“ a 15“. Výjimečný výkon a unikátní akustický design 
jsou zde propojeny tak, aby přinesly svému uživateli čistý a 
průrazný zvuk, který se snadno přizpůsobí živému i reproduko-
vanému hudebnímu materiálu. Ve své třídě za bezkonkurenční 
cenu nabízí lehká a snadno přenosná série Opera nečekaný 
akustický výkon, pokročilý DSP procesing, uživatelskou přívě-
tivost a dokonalé zvukové vlastnosti.  Jedním z klíčových prvků 
úspěchu Opery je asymetrická horna, která byla v nové verzi 
kompletně přepracována tak, aby vyhovovala požadavkům na 
asymetrické vertikální vyzařování a současně extrémně široké 

vyzařování horizontální, jež zajišťuje optimální distribuci 
zvuku i pro posluchače v nejvzdálenějších řadách. Všech-
ny tři modely jsou poháněny zesilovačem třídy D o výkonu 
600W. Pokročilý DSP procesor využívá účinné filtry FIR, jež 
zajišťují koherentní signál pro oba měniče, který posluchač 
ve všech místech prostoru následně vnímá jako křišťálově 
čistý a frekvenčně vyvážený. Užitečnou pomůckou, jíž jistě 

ocení především protagonisté různých one-man-show, jsou 
dva vstupní kanály, které vedle linkových signálů umožňují 
připojit i zdroje s mikrofonní nebo nástrojvou úrovní, čímž 
nahradí malý mixážní pult a DI Box. Na linkový výstup boxu 
je možné nasměrovat buď kombinaci obou kanálů, nebo 
jen signál kanálu č.1. Osm ekvalizačních presetů zahrnuje 
nastavení vhodná pro různé typy použití boxu v FOH či mo-

nitorové konfiguraci a umožňuje tak jeho dokonalé přizpů-
sobení každým podmínkám. Integrované hnízdo pro 36 mm 
reproduktorovou tyč, zadní stěna, jejíž 45° zkosení dovoluje 
snadné použití v úloze pódiového monitoru a tři zavěšova-
cí body M10 jen podtrhují zřejmou aspiraci série Opera na 
titul nezpochybnitelného krále univerzálních ozvučovacích 
systémů.
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B-HYPE
Co nejdokonalejší a nejvěrnější reprodukce zvuku i v cenově 
dostupné kategorii ozvučovací techniky byla jasným cílem fir-
my dB Technologies při vývoji nové série reproboxů B-Hype.
Čtyři modely, lišící se woofery o průměru 8“, 10“, 12“, nebo 15“ a špičkovým výkonem 
v rozpětí 260-400W tak představují ideální volbu pro multimediální aplikace, školy, 
firemní prezentace či malá vystoupení a skvěle také poslouží hudebníkům jako od-
poslech do zkušebny. Ve třídě cenově dostupných dvoupásmových aktivních ozvu-
čovacích systémů s polypropylenovou ozvučnicí, kam série spadá, se doposud nej-
přísněji sledovaly parametry jako maximální akustický tlak nebo hmotnost. A nutno 
říci, že ani v této oblasti se řada B-Hype nenechá určitě zahanbit, neboť i nejmenší a 
nejslabší představitel s 8“ měničem dokáže vygenerovat slušný akustický tlak 120dB 
při hmotnosti pouze 6,6 kg, zatímco největší typ s 15“ wooferem se může pochlubit 
opravdu velmi solidní hodnotou 126,5dB, přičemž jeho hmotnost nepřekročí 17,4kg. 
To vše především díky moderním Class D zesilovačům, které vedle minimální hmot-
nosti nabízejí také velmi vysokou účinnost. Avšak těmi hlavními vlastnostmi, které kon-
struktérům při vývoji nejvíce nedaly spát, nebyla ani tak maximální hlasitost, či nízká 
hmotnost, ale především prvotřídní kvalita a vyvážená distribuce zvuku. Proto u řady 
B-Hype využili pokročilou hornu, jež distribuuje zvuk 1“ tlakového driveru asymetricky, 
a to vertikálně v úhlu +25/-60°, zatímco horizontální úhel projekce zvuku se plynule 
rozšiřuje z 85° v horní sféře po 120° ve sféře dolní. Tím je zajištěn dokonale vyvážený 
zvuk pro posluchače v blízkých i vzdálenějších oblastech ozvučovaného prostoru.

Univerzální schopnosti nové série podtrhuje dvojité zkosení zadní stěny, jež umož-
ňuje symetrické uspořádání dvojice reproboxů v případech, kdy plní roli pódiového 
monitoru a též vstup typu Combo, schopný pojmout konektory XLR i Jack a to jak z 
linkového zdroje signálu (klávesy, mixpult), tak přímo z mikrofonu. Interní DSP nabízí 
dva presety Flat a Boost, první s přesným a vyrovnaným zvukem skvělým pro ozvučo-
vání živých vystoupení, druhý se zdůrazněnými okrajovými pásmy, jež jsou ideální pro 
moderní reprodukovanou hudbu.

B-Hype 8 (dvoupásmový aktivní reprobox)
Frekvenční rozsah: 65Hz-20kHz (@ -10dB); Frekvenční rozsah 70Hz-19,6kHz (@ -6dB); 
Max. SPL 120dB; Výškový měnič 1“;  Středobasový měnič 8“ (cívka 1,5“); Crossover 
2300Hz (24dB/oct); Asymetrická horna; Horizontální směrovost 100° (85° v horní a 
120° v dolní polosféře);  Vertikální směrovost 85° (+25°/-60°); Zesilovač Třída D;  Špičko-
vý výkon: 260W; DSP 28/56-bit, 48kHz; Presety Flat/Boost; Limiter peak, RMS, termální; 
Konektory 1x Combo In Line/Mic (XLR + TRS), 1x XLR Out; Materiál Polypropylen; Zko-
sení zadní stěny 45° (symetrické); Hnízdo pro 36mm reprostojan; Rozměry 243 x 443 
x 231mm;  Hmotnost 6,6kg.

B-Hype 10 (dvoupásmový aktivní reprobox)
Frekvenční rozsah 55Hz-20kHz (@ -10dB); Frekvenční rozsah 62Hz-19,6kHz (@ -6dB); 
Max. SPL 121dB;  Výškový měnič 1“;  Středobasový měnič 10“ (cívka 1,5“); Crossover 
2300Hz (24dB/oct);  Asymetrická horna; Horizontální směrovost 100° (85° v horní a 
120° v dolní polosféře);  Vertikální směrovost 85° (+25°/-60°); Zesilovač Třída D; Špičko-
vý výkon 260W;  DSP 28/56-bit, 48kHz;  Presety Flat/Boost; Limiter peak, RMS, termál-

ní; Konektory 1x Combo In Line/Mic (XLR + TRS), 1x XLR Out;  Materiál Polypropylen;  
Zkosení zadní stěny: 45° (symetrické);  Hnízdo pro 36 mm reprostojan; Rozměry 295 x 
544 x 283mm; Hmotnost 9kg.

B-Hype 12 (dvoupásmový aktivní reprobox)
Frekvenční rozsah: 55Hz-20kHz (@ -10dB); Frekvenční rozsah 61Hz-19,6kHz (@ -6dB); 
Max. SPL 126dB;  Výškový měnič 1“;  Středobasový měnič 12“ (cívka 2“); Crossover 
2100Hz (24dB/oct); Asymetrická horna; Horizontální směrovost 100° (85° v horní a 
120° v dolní polosféře); Vertikální směrovost 85° (+25°/-60°); Zesilovač Třída D; Špičko-
vý výkon 400W; DSP 28/56-bit, 48kHz; Presety Flat/Boost; Limiter peak, RMS, termální; 
Konektory 1x Combo In Line/Mic (XLR + TRS), 1x XLR Out; Materiál Polypropylen; Zko-
sení zadní stěny 45° (symetrické); Hnízdo pro 36mm reprostojan; Rozměry 350 x 645 
x 330mm; Hmotnost 13,9kg.

B-Hype 15 (dvoupásmový aktivní reprobox)
Frekvenční rozsah: 51Hz-20kHz (@ -10dB); Frekvenční rozsah 57Hz-19,7kHz (@ -6dB); 
Max. SPL 126,5dB; Výškový měnič 1“; Středobasový měnič: 15“ (cívka 2“); Crossover 
2100Hz (24dB/oct); Asymetrická horna; Horizontální směrovost 100° (85° v horní a 
120° v dolní polosféře); Vertikální směrovost 85° (+25°/-60°); Zesilovač Třída D; Špičko-
vý výkon 400W; DSP 28/56-bit, 48kHz; Presety Flat/Boost; Limiter peak, RMS, termální; 
Konektory 1x Combo In Line/Mic (XLR + TRS), 1x XLR Out; Materiál Polypropylen; Zko-
sení zadní stěny 45° (symetrické); Hnízdo pro 36mm reprostojan; Rozměry 415 x 725 
x 391mm; Hmotnost 17,4kg.
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SUB 618
Aktivní subwoofer s bassreflexem; Frek-
venční rozsah: 35Hz-130Hz (@ -10dB); Max. 
SPL 133dB; Basový woofer 18“ (cívka 2,5“); 
Zesilovač Třída D;  Výkon RMS 600W; Špič-
kový výkon 1200W; DSP 28/56-bit; Presety 
Flat/Boost; Limiter peak, RMS, termální; 
Konektory 2x XLR In, 2x XLR Out (X-Over/
Link); Materiál překližka; Hnízdo pro repro-
duktorovou tyč se závitem M20; Rozměry 
500 x 625 x 690mm; Hmotnost: 31,1kg.

SUB 600
Pevné, čitelné a konkrétní basy 
patří určitě k důležitým měřít-
kům kvality moderního ozvu-
čení. A je nepochybné, že ani 
ten nejlepší „full range“ systém 
je nedokáže v dostatečné míře 
generovat bez vydatné posily v 
podobě přídavných subwooferů. 
Reproboxy sérií Opera, B-Hype a 
Ingenia, ale i další typy ozvučo-
vacích systémů, mohou takové-
ho ideálního partnera, který jim 
poskytne žádanou podporu v 
pásmu nejnižších kmitočtů najít 
v nové sérii SUB 600.
Dvojice modelů využívá účinné Class D ze-
silovače, jejichž špičkový výkon 1200 W do-
káže ve spojení s moderními měniči a bass-
reflexovou ozvučnicí vygenerovat značný 
akustický tlak i na hodně nízkých frekven-
cích (např. 133 dB od 35 Hz u modelu SUB 
618). 56-bitový DSP je vybaven zvukovými 
režimy Flat/Boost, přepínačem fáze a vy-
pínatelným crossoverem, který umí zvuk 
optimálně rozdělit pro připojené satelity. 
K dispozici je dvojice XLR vstupů a výstu-
pů, dovolující provoz v 1+1 i 2+1 zapojení. 
Subwoofery mají na horní straně montážní 
hardware M20 pro reproduktorovou tyč 
DS2 a s doplňkovými úchyty GSA-IG a GSA-
IGA ze seznamu volitelné výbavy umožňují 
také stabilní a pevné mechanické připojení 
reproboxů série Ingenia.

SUB 615
Aktivní subwoofer s bassreflexem; Frek-
venční rozsah 42Hz-124Hz (@ -10dB); Max. 
SPL 131dB; Basový woofer 15“ (cívka 2,5“); 
Zesilovač Třída D; Výkon RMS 600W; Špič-
kový výkon 1200W; DSP 28/56-bit; Presety 
Flat/Boost; Limiter peak, RMS, termální; 
Konektory 2x XLR In, 2x XLR Out (X-Over/
Link); Materiál překližka; Hnízdo pro repro-
duktorovou tyč se závitem M20; Rozměry 
430 x 580 x 600mm; Hmotnost 25,5kg.

44



VYNÁLEZCE MODERNÍHO ZVUKU BICÍ
SOUPRAVY
Jen několik málo výrobců na světě se může poch-
lubit tím, že by se jejich jméno transformovalo v 
označení celé kategorie výrobků či se stalo syno-
nymem pro nějakou konkrétní činnost. Zmínit lze 
snad pouze americký Jeep v kategorii terénních 
automobilů, či švédský (Electro)Lux ve sféře do-
mácího úklidu. 
Stejný úspěch, byť jen na kratší dobu, se však v hudebně-technické 
oblasti podařil také britské značce Drawmer, jež v roce 1982 před-
stavila svůj první a následně také nevídaně úspěšný produkt - dy-
namický procesor Gate označený DS201. Ten v danou chvíli totiž 
představoval naprostý průlom ve zpracování zvuku zejména u bicích 
nástrojů. 
Tedy ne že by se procesory typu gate nepoužívaly už dříve, ale 
Drawmer byl prvním, koho napadlo doplnit obvod šumové brány o 
možnost frekvenčního klíčování řídícího signálu, což při ozvučování 
bicí soupravy poprvé umožnilo efektivní separaci zvuku bubnů od 
činelů. Tato převratná myšlenka značce okamžitě zajistila obrovskou 
reputaci, procesoru DS201 vynesla pozici průmyslového standardu a 
měla také lví podíl na tom, že se ve své době slovo „drawmer“ napro-
sto standardně používalo jako synonymum právě pro gate.
Drawmer se vždy profiloval především jako značka vizionářů, která 
pravidelně „předbíhá dobu“ a již dnes vyrábí to, co budou hudební 
profesionálové potřebovat zítra. 
Již v roce 1984, tedy dávno před současným boomem multifunkč-
ních studiových lampových zařízení, firma představila svůj první 
elektronkový „Channel Strip“ 1960, který kombinoval dvojici „soft 
knee“ kompresorů s mikrofonním a nástrojovým předzesilovačem 
a ekvalizérem.
Na začátku 90. let přišel Drawmer s dalším skvělým nápadem – kom-
presorem DL241  schopným dynamicky analyzovat zpracovávaný 
zvukový materiál a následně mu automaticky přizpůsobit časové 
parametry nastavení, což zvukařům neskutečně zjednodušilo práci.
V následujícím období uvedl na trh Drawmer nekompromisně do-
konalý třípásmový kompresor S3, jehož zvuk, generovaný 10 vakuo-
vými elektronkami zapojenými ve třídě A, se stal naprostou ikonou 
studiového masteringu. A takto bychom mohli pokračovat dál a dál.
Pro Drawmer je i dnes typické to, že nikdy nespí na vavřínech a ne-
ustále se snaží přicházet se zcela novými nápady a vylepšovat i to, 
co je zdánlivě již naprosto dokonalé, ať už jde o nové typy lampo-
vých dynamických procesorů, generátory WordClock, distribuční 
zesilovače, ochranné limitery, počítačové pluginy, či chytré ovladače 
studiových monitorů, doslova našlapané neuvěřitelně promyšlený-
mi funkcemi.

1978 
Pokud potřebujete mít při mixáži či masteringu po ruce téměř nekonečné množství nástrojů, které dovolují zvuk otesat, uhladit, 
naleštit, rozzářit či naopak pěkně nabrousit, jistě oceníte masteringový kompresor Drawmer 1978. 
K obvyklým ovladačům Ratio, Threshold, Attack a Release přidává čtveřici charakterových přepínačů, které otevírají skříňku plnou neobvyklého zvukového koření. Dovolují 
zasahovat do průběhu náběhových a doběhových křivek kompresoru a nabízejí možnost vytvoření více či naopak méně agresivního zvuku, širší stereobáze, jemnějšího 
zpracování nízkých frekvencí či redukci „pumpování“ při velmi vysoké úrovni komprese. Tím však sada nářadí určená k produkci dokonalého zvuku nekončí. K dispozici je zde 
rovněž funkce Saturation, ovládající množství harmonických kmitočtů v signálu. Umí se postarat jak o lehké „prohřátí“ chladných digitálních nahrávek, tak i o pořádnou dávku 
hrubého zkreslení. O úrovni saturace signálu perfektně informuje změna barevného podsvícení analogových VU metrů. Kufřík s nástroji však stále není prázdný. Následuje 
funkce Shaping – velmi sofistikovaný dvoupásmový parametrický ekvalizér, zařazený do Side Chain obvodu, který své uplatnění najde nejen při obvyklé frekvenčně závislé 
kompresi (např. de-esser), ale také v případech, kdy potřebujete zvuku dodat hutné basy, nebo naopak zářivé výšky. K dispozici je však také externí Side Chain vstup (TRS), 
který může být použit rovněž simultánně s funkcí Shaping. A jestli snad máte obavu, že s tolika funkcemi a ovládacími prvky můžete změnit zvuk více než by bylo zdrávo, je 
zde ještě ovladač paralelní komprese Mix, jímž lze nastavit optimální poměr původního a efektovaného signálu, a nebo také bleskurychle srovnat kvalitu zvuku před a po 
úpravě procesorem.

1973 
O tom, že vícepásmový kompresor je proti obyčejnému trochu jiná káva ví snad každý zvukař. Dokáže odstranit dunivý zvuk u 
akustické kytary, cella nebo kontrabasu, dodat plný a vzdušný charakter vokálu, a při masteringu správně nadupat a rozzářit 
nahrávku, případně vyřešit nejeden záludný problém. Přesně to a ještě mnohem více si klade za cíl model 1973 z produkce Drawmeru. 
Tři pásma nastavitelná v rozmezí 50 Hz – 1,3 kHz pro basy/středy a 1 kHz – 14 kHz pro středy/výšky disponují individuálně nastavitelnými parametry Threshold (+20 až -30 
dB), Gain (-5 až +20dB) a širokou škálou hodnot průběhu časových konstant, včetně programově závislých režimů. Neschází ani přesný LED indikátor úrovně Gain Reduction 
a pro lepší poslechovou kontrolu lze jednotlivá pásma samostatně přepínat do stavu Bypass nebo Mute. Funkce doplňují přepínače Big a Air, jež umožňují zachovat hluboké 
basy, respektive zářivé výšky i při hodně extrémních nastaveních. Ovladač paralelní komprese Mix potom slouží k rychlému srovnání upraveného a původního signálu a k 
nastavení ideálního poměru mezi nimi. Zvláštností jsou analogové VU metry s funkcí Peak, díky které dokáží zobrazit i velmi rychlé transienty, podobnými měřidly doposud 
nezachytitelné. Kvalitu, invenci, zvuk a technický přínos vícepásmového kompresoru Drawmer 1973 vysoce oceňují také světoví odborníci. Výrobek byl v roce 2014 vyhodnocen 
časopisem studiových producentů Resolution jako nejlepší dynamický procesor, v roce 2015 pak v kategorii studiových zařízení obdržel cenu německého magazínu Keys – 
Musik und Computer.
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OVLADAČE STUDIOVÝCH MONITORŮ
Jedním z nosných pilířů produktového portfolia společnosti Drawmer jsou ovla-
dače studiových monitorů, tedy segment, kterému se ostatní výrobci věnují buď 
pouze velmi okrajově, nebo dokonce vůbec.
V souladu se svou reputací předního výrobce a inovátora firma Drawmer v této oblasti zákazníkům nabízí 
nejen maximální zvukovou kvalitu, ale také některé naprosto unikátní funkce, které dokáží práci ve studiu 
usnadnit, zpřehlednit a podstatně urychlit. Významnou roli hraje široký výběr různých zařízení vhodných 
nejen pro náročné profesionální použití na produkčních, postprodukčních či surround pracovištích, ale 
také v menších projektových studiích, anebo při audiofilském poslechu.

MC3.1 nadupané řídící centrum pro rozmlsané studiové 
fajnšmekry
Absolutně dokonale vybavený ovladač studiových monitorů představuje 
model MC3.1. Zařízení ve své primární funkci umožňuje nasměrovat signál 
ze čtyř analogových a jednoho digitálního (AES/SPDIF) stereofonního 
vstupu do tří stereo a jednoho mono výstupu. Všechny vstupy i výstupy lze 
použít simultánně, posluchač tak získává možnost rychle porovnat poslech 
na různých párech monitorů se subwooferem či bez něj. K dispozici je navíc 
další nezávislá Cue sběrnice s neomezenou možností přiřazení libovolných 
vstupních kanálů a dvojice samostatných sluchátkových výstupů, jejichž 
zdrojem může být volitelně signál ze sběrnice Main či Cue. Touto cestou 
je možné vytvořit odlišný poslech pro zvukaře v režii a umělce ve studiu. 
Komunikační funkce zajišťuje Talkback s integrovaným či externím 
mikrofonem. Pokud má producent plné ruce práce s mixáží, může Talkback 
ovládat také footswitchem. Možnosti MC3.1 tím však zdaleka nekončí. 
Výstupní úroveň lze jediným stiskem tlačítka přepínat mezi přednastavenou 
úrovní Preset a úrovní aktuálně zvolenou otočným ovladačem. 
Zajímavá a velmi užitečná je také možnost rychlého vysólování jednotlivých 
frekvenčních pásem, záměny stran ve stereobázi či možnost kontroly 
fází v mixáži prostřednictvím tlačítek Mono a Rev. Neschází samozřejmě 
ani tlačítka rychlého útlumu Dim a Mute, zde navíc doplněná o možnost 
selektivního mutování levé či pravé strany. Všechny výstupy jsou opatřeny 
skrytým ovlačem Trim, umožňujícím precizní sladění hlasitosti poslechu ve 
všech monitorech. Celokovové šasi má ergonomické „pultové“ provedení 
a primární vstupy i výstupy jsou osazeny symetrickými konektory XLR a 
Combo.

MC1.1 audiofilský ovladač poslechu pro milovníky vinylů
V sérii poslechových ovladačů Drawmer představuje model MC1.1 určitou výjimku. Jedná se totiž o de 
facto „audiofilský“ produkt zaměřený především do sféry komerční elektroniky. Úzce navazuje na velmi 
úspěšný studiový model MC2.1 a ani v nejmenším neslevuje z jeho špičkových zvukových standardů. 
Namísto specializovaných funkcí určených pro hudební studia, nabízí přímočarou možnost směrovat 
stereofonní signál ze tří různých zdrojů (Combo XLR/TRS, 2x RCA, 3,5 mm Jack) do dvou párů poslechových 
reproboxů, subwooferu (výstupy 2+1x XLR, 2x RCA), a sluchátek (stereo Jack 6,3 mm). Nejzajímavější 
částí je vypínatelný obvod předzesilovače s charakteristikou RIAA, který je určen pro přímé připojení 
gramofonu. Poslech příjemně teplého analogového zvuku v dnešní době stále populárnějších vinylových 
desek, v kombinaci s legendárními nízkošumovými obvody „Made in UK“ slibuje uživatelům naprosto 
excelentní zvukový zážitek. Díky skvělé konektivitě, dovolující připojení prakticky libovolného zdroje 
signálu od MP3 a CD přehrávačů, přes počítače, linkové zdroje až po starý dobrý gramofon představuje 
MC 1.1 naprosto nezbytný prvek poslechového systému pro každého náročného audiofila. Studioví 
profesionálové pak s jeho pomocí mohou proměnit své pracoviště na skvělý relaxační poslechový prostor. 
MC 1.1 lze jednoduše postavit na stůl, s pomocí přídavného kitu MCB je možné jej zabudovat také do 19“ 
racku.

MC2.1 ovladač poslechu pro každé studio
Drawmer MC 2.1 představuje jeden z nejkvalitnějších monitor controlerů 
střední třídy, jež jsou v současnosti na trhu. Jeho nízkošumové elektronické 
obvody jsou navrženy tak, aby zachovávaly dokonalou soufázovost signálu s 
minimálním zkreslením. S excelentní přesností dokáže rozdělit signál až pro 
tři páry poslechových boxů + jeden subwoofer. Celkovou úroveň zvuku řídí, 
pro všechny monitorové výstupy paralelně, jeden ovladač, každý výstup je 
však vybaven také vlastním trimem, dovolujícím sladit výstupní úroveň tak, 
aby při přepínání nedocházelo k hlasitostním skokům. Uživatel může přepínat 
mezi dvěma hlavními a jedním pomocným vstupem a k dispozici jsou i dva 
sluchátkové zesilovače s vlastním nastavením hlasitosti, do nichž je nasměrován 
rovněž integrovaný „Talkback“ mikrofon. Po zapojení do sítě jsou výstupy 
připojeny přes relé se zpožděním, takže v monitorech nedochází k nebezpečným 
lupancům. MC 2.1 může být umístěn na stole, případně jej lze prostřednictvím 
rackového kitu MCB (ze seznamu doplňkové výbavy) zabudovat do 19“ racku, 
kde zabere výšku 2U.
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MC7.1
centrum profesionálního surroundového poslechu 
Ovladač poslechu MC7.1  určený pro surround postprodukční studia 
dokáže uživateli poskytnout plnou škálu funkcí prostorové reprodukce 
zvuku v režimu 7.1, 5.1, 2.1, stereo i mono, bez limitujících kompromisů,  
jež jsou běžné u monitorových ovladačů určených primárně pouze pro 
stereofonní poslech. Obvodové řešení elektroniky je stejně jako u ostatních 
monitor-kontrolerů Drawmer navrženo s ohledem na maximálně čistý a 
ničím nezabarvený zvuk. Zadní panel je vybaven celkem 20 vstupy, jež 
zahrnují dvě oddělené vstupní sekce 7.1 - první ve formátu symetrických 
TRS konektorů a druhou v podobě 25-pin multikonektoru D-sub. Stejný 
multikonektor slouží jako Slave výstup, určený např. pro připojení 
multitrackového rekordéru. Neschází symetrický stereo vstup Neutrik 
Combo a nesymetrický 3,5 mm vstup Aux na předním panelu, vhodný 
pro kontrolní poslech signálu z MP3 přehrávačů, tabletů a smartphonů. 
Tři sady výstupů opět v podobě symetrických konektorů TRS dovolují 
současně připojit systém pro 7.1 prostorovou reprodukci, stereofonní pár 
monitorů a samostatný mono/sub. Každý z výstupů může být aktivován 
nezávisle na ostatních, což nabízí široké možnosti pro A/B porovnání 
výsledné mixáže i schopnost přehrávání zvuku na všech monitorech 
současně. Výstupy jsou vybaveny individuální skrytou kalibrací úrovně pro 
precizní sladění hlasitosti poslechu ve všech reproboxech. Komunikační 
funkce zajišťuje Talkback s integrovaným či externím mikrofonem, který 
je možné ovládat rovněž footswitchem. Výstupní úroveň lze přepínat 
mezi přednastavenou úrovní Preset a úrovní aktuálně zvolenou otočným 
ovladačem. Neschází ani možnost rychlého vysólování jednotlivých 
kanálů či dokonce frekvenčních pásem, funkce záměny stran či kontrola 
fází v mixáži prostřednictvím tlačítek Mono a Rev. K dispozici jsou tlačítka 
rychlého útlumu Dim a Mute či dvojice samostatných sluchátkových 
výstupů. Celokovové šasi má opět ergonomické „pultové“ provedení, 
převzaté z úspěšného stereo modelu MC3.1.

CMC2
kompaktní a cenově dostupný ovladač
studiových monitorů
I když jsou promyšlené funkce profesionálních poslechových ovladačů Draw-
mer bezesporu zajímavé, nemusí je každý vždy plně využít. Proto se v portfoliu 
značky vyskytuje také model CMC2, který se vedle kompaktního provedení může 
pochlubit také přímočarým zapojením a především dostupnou cenou. Se svými 
většími sourozenci sdílí špičkové elektronické obvody s nekompromisně trans-
parentním zvukem, odolné celokovové provedení i přehledné a snadno pocho-
pitelné ovládací rozhraní. Kontroler umožňuje nasměrovat dvojici symetrických 
stereofonních TRS vstupů + 3,5 mm stereo Aux do dvou párů monitorů a jednoho 
mono/sub (vše TRS). Všechny vstupy i výstupy mohou být využity individuálně či 
simultánně. Pro lepší kontrolu fází v mixáži jsou zde k dispozici také funkce Mono 
a Rev, ve výbavě nechybí ani tlačítka rychlého útlumu Dim a Mute, či sluchátkový 
zesilovač s vlastním ovladačem úrovně.

CHRAŇTE SI
SVŮJ SLUCH 
jako praví profíci...
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MX50-Pro 2-kanálový vokální De-Esser se dvěma provozními režimy, jednoduchým ovládáním a velmi přirozeným 
vzdušným zvukem.

SP2120 nastavitelný limiter s mechanickým zámkem poslouží jako ochrana komponentů zvukového systému i sluchu 
návštěvníků před nadměrnou hlasitostí. Ideální pro restaurace, hudební kluby, diskotéky, školy a další instalační aplikace.

1968 MkII 2-kanálový hybridní kompresor kombinuje rychlé J-FET obvody na vstupu s elektronkovým zesílením 
výstupu.

Kickbox 4x4 čtyřkaná-
lový aktivní splitter v přenos-
ném kufříkovém provedení 
rozdělí signál ze 4 mikrofon-
ních předzesilovačů studiové 
kvality do celkem 16 samo-
statných, transformátorově 
izolovaných výstupů s volitel-
nou konfigurací (1 In / 16 Out, 
2x 1 In / 8 Out, 1x 1 In / 12 Out 
+ 1 In / 4 Out, 4x 1 In / 4 Out). 
Vhodný pro živé ozvučení, 
broadcasting, tiskové konfe-
rence, TV a filmové natáčení.M-Clock Plus Master Clock generátor a duální konvertor vzorkovací frekvence i formátu s vysokou stabilitou (+/- 1 

PPM, AES Grade 1). AES/EBU, S/PDIF (RCA/TosLink), 8x WordClock Out.

DL251 2-kanálový spektrální kompresor s enhancerem zaručuje čistý signál s průzračnými výškami i při velmi 
agresivním nastavení.

Přehled dalších produktů fy DRAWMER

DS101 legendární frekvenčně řízený gate v jednokanálo-
vém provedení do racku série 500.
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iXM
Pokud hledáte spolehlivý zvukový nástroj pro natáčení 
rozhovorů, reportáží a další žurnalistické úkoly, neměli 
byste přehlédnout unikátní produkt Yellowtec iXM.  Ino-
vativní kombinace reportážního mikrofonu a digitálního 
záznamového zařízení se může pochlubit vysokou uživa-
telskou přívětivostí, maximálně jednoduchou obsluhou a 
širokou použitelností za všech okolností.
Od svého uživatele tento mikrofon-rekordér nevyžaduje nic víc, než pouze 
stisknout tlačítko záznamu. A dokonce to ani nemusíte udělat přesně ve 
správný čas. iXM totiž myslí dopředu za vás - je vybaven prediktivní funkcí 
„pre-roll“, jež k nahranému materiálu automaticky připojí „buffer“ se zázna-
mem posledních 30 sekund, jež předcházely stisku tlačítka record. Takže vám 
z interview už nikdy neunikne ani slovo.

iXM se hodí do úplně každé situace ať už se natáčí v profesionálně zaříze-
ném tichém studiu, v běžné kanceláři, nebo třeba venku v kamenolomu za 
plného provozu. K dispozici jsou totiž vždy tři vyměnitelné mikrofonní hlavy 
– univerzální typ s kardioidní charakteristikou, všesměrová (kulová) vložka, 
jež dokáže kvalitně zachytit veškerý zvuk v širokém okolí - například při stu-
diové debatě u kulatého stolu a speciální úzká superkardioidní kapsle, která 
naopak umí dobře separovat hlas respondenta od nechtěných zvuků poza-
dí i ve velmi hlučném prostředí.  A pro toho, komu by ani flexibilní trojice 
dynamických hlav řady Pro Line nestačila, je k dispozici ještě druhá trojice 
kondenzátorových hlavic Premium Line s vyšší citlivostí, kterou pro Yellowtec 
iXM vyrábí špičkový německý mikrofonní specialista – firma Beyerdynamic.

Další uživatelsky přívětivou funkcí je tzv. LEA engine. Automaticky a bez ná-
ročného nastavování zaručí vždy perfektní úroveň záznamu, bez ohledu na 
to, jakou mikrofonní hlavu právě používáte a také bez ohledu na to, zda váš 
respondent zrovna šeptá, nebo křičí z plných plic. Skvělá funkce, jež za všech 

Yellowtec je značkou patřící do rodiny německé společnosti 
Thum + Mahr GmbH, zaměřené na integraci systémů urče-
ných pro vysílací průmysl.

Produkce Yellowtec se zaměřuje především na chytrá a inovativní řešení urče-
ná pro rozhlas, televizi a mediální aplikace. Odborníky často oceňovaná značka 
se snaží vždy posouvat konstrukční i designovou laťku prostřednictvím základní 
otázky „je toto opravdu nejlepší řešení?“. Vzhledem k tomu, že se vysílací průmysl 
stává stále složitějším, snaží se Yellowtec, navzdory tomuto trendu, vytvářet intu-
itivní výrobky, které komplikovanou a komplexní techniku přetvářejí v jednoduše 
použitelná zařízení. Zkrátka – dělají práci svých uživatelů jednodušší a pracovní 
prostředí elegantnější.

V portfoliu značky najdeme sofistikovaná zařízení v podobě reportážních mikrofo-
nů, jež jsou schopné snímaný materiál rovnou zaznamenat na vyměnitelné pamě-
ťové médium, High Definition zvukové karty vybavené pokročilými levelingovými 
algoritmy, kompaktní a přehledné odbavovací
mixpulty, či hybridní POTS/ISDN/IP telefonní ústředny, bez nichž se neobejde žád-
né interaktivní vysílací studio.

Neschází ani programovatelné hlasové procesory, díky kterým se každý moderátor 
může spolehnout na to, že jeho hlas bude mít ve studiu vždy originální, nezamě-
nitelný a především dokonalý zvuk. Vedle chytrých zařízení, nadupaných pokro-
čilými technologiemi a elektronickými kouzly však neschází ani druhá produkční 
linie, zahrnující zdánlivě jednoduché výrobky, jejichž hlavním smyslem je usnadnit 
svému uživateli život. Sem patří různé flexibilní a plně nastavitelné stolní mikro-
fonní stojany, držáky monitorů, úchyty a prvky studiového či „On Air“ signalizač-
ního osvětlení.

okolností zaručí technicky dokonalé výsledky, a to i v hodně stresových si-
tuacích.

S reportážním mikrofonem iXM vám už nikdy nedojde šťáva. Unikátní duální 
napájecí systém kombinuje interní Li-Ion akumulátor a trojici vyměnitelných 
AA baterií běžného typu. Díky inteligentnímu napájecímu managementu, 
který automaticky řídí odběr energie z obou zdrojů, tak dokáže nabídnout až 
16 hodin provozu.  Vzhledem k uvedeným automatickým funkcím se výrobci 
podařilo maximálně zjednodušit ovládací rozhraní na pouhé tři kontrolky in-
formující o zapnutí záznamu, stavu baterie či stavu paměti, dvě bleskurychle 
přístupná tlačítka pro zapnutí a vypnutí záznamu a čtveřici obvyklých trans-
portních tlačítek umožňujících pohyb v nahraném materiálu. Jednodušší už 
to opravdu nemůže být.

Pokud by však někdo zatoužil udělat „z dobrého ještě lepší“ a pohrát si se so-
fistikovaným nastavením, může využít software iXM Toolkit, který zpřístupní 
k editaci prakticky všechny dostupné funkce, od parametrů záznamu, přes 
úrovně vstupů, ekvalizaci, vzorkování a management napájení či paměti. 
Všechny funkce mohou být v několik vrstvách uzamčeny a chráněny heslem 
proti neautorizovaným změnám. K dispozici jsou též snadno vyvolatelné pre-
sety, které je možné přizpůsobit na míru jednotlivým uživatelům.

K dalším šikovným možnostem patří ukládání natočeného materiálu na 
snadno vyměnitelné SD/SDHC karty o kapacitě až 16 GB – to oceníte, pokud 
se o svůj iXM dělíte se svými redakčními kolegy. Výstupní port USB 2.0 umož-
ňuje nejen rychlé stažení pořízeného záznamu, ale také průběžné dobíjení 
interního akumulátoru, neschází však ani konektor pro rychlonabíječku, slu-
chátkový výstup (přepínatelný symetrický linkový výstup), dovolující rychlou 
zvukovou zkoušku, či kontrolu hotového záznamu i v „polních“ pomínkách 
a symetrický linkový vstup, jehož prostřednictvím je možné pořídit záznam 
také z externího zdroje.
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Vyměnitelné mikrofonní hlavy:
Pro Series - Yellowtec
Superkardioidní dynamická: Citlivost 1,8mV/Pa +/-4dB; Impedan-
ce 300Ω +/-30%; Rozměry 71x50mm; Hmotnost 138g. Všesměrová dy-
namická: Citlivost 2,9mV/Pa +/-4dB; Impedance 300Ω +/-30%; Rozměry 
71x50mm; Hmotnost 139g. Kardioidní dynamická: Citlivost: 1,8mV/Pa 
+/-4dB; Impedance 300Ω +/-30%; Rozměry 71x50mm; Hmotnost 141g.

Rekordér
Frekvenční rozsah 20Hz-20kHz (@+/- 1,5dB); Vstupní šum -105dB (@60dB Gain); 
THD+N 0,01% (@20dB Gain); Gain: až +60dB; HPF 12dB/oct (přepínatelný @ 
80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 200Hz); 3-pásmový parametrický filtr, automaticky 
přepínaný podle použité kapsle; Linkový vstup Jack 3,5mm (sym/nesym); 
Linkový výstup Jack 3,5mm (sym/nesym); Přepínatelný sluchátkový výstup; 
Sluchátkový výstup Jack 3,5mm, 40mW @ 16Ω; Minimální impedance sluchátek 
16Ω; Vzorkovací frekvence přepínatelná (48 / 44,1 / 32kHz); Rozlišení 16bit; 
Audio formáty Linear PCM, MPEG 1 layer 2; Bit rate MPEG mono 128, 160, 192 
kbps; Bit rate MPEG dual channel 256, 320, 384 kbps; Počet kanálů 1x mono, 
nebo 2x mono; Pameťová karta SD/SDHC s kapacitou až 16GB; Systém souborů 
FAT16, FAT32; Formát souborů BWF, WAV, MP2, podpora BWF Header; Datové 
rozhraní USB 2.0; Kapacita paměti závisí na použité SD kartě (např. 2GB = 22,75 
h @ 192 kbps mono); Rozměry 193 x 38mm; Hmotnost 283g.

Premium Series - Beyerdynamic
Superkardioidní dynamická: Citlivost 6 mV/Pa +/-4dB; Impedance 200Ω; 
Rozměry 93x50mm; Hmotnost 157g. Všesměrová kondenzátorová 
(elektret): Citlivost 6mV/Pa +/-4dB; Impedance 200Ω; Rozměry 72x48mm; 
Hmotnost 92g. Kardioidní kondenzátorová (elektret): Citlivost 6 
mV/Pa +/-4dB; Impedance 200Ω; Rozměry 71x50mm; Hmotnost 138g.

Abyste dokonale pochopili a ochutnali jeho vlastnosti, musíte se jej dotknout. S úplně novou technologií faderů G-Touch vám pro ovládání zvuku postačí, 
když položíte prsty do drážek a budete jimi pohybovat – obejdete se bez jakýchkoliv mechanických součástí. A budete překvapeni, jak jemně, přesně a 
plynule nyní můžete ovládat nejen hlasitost, ale i spoustu dalších funkcí, na které jste doposud ani nepomysleli.
Spoustu zábavy při každodenní práci vám přinese také dotykový displej s perfektním rozlišením. Ovládací prvky vašich oblíbených funkcí pro každý z 
kanálů si zde můžete nastavit a nadefinovat zcela individuálně a přesně podle vlastních představ. Potom už stačí jen použít podsvícená tlačítka ve spojení 
s robustním otočným enkodérem a těšit se z maximálně intuitivní práce.  Intellimix je dostatečně výkonný na to, aby si hravě poradil i s úkoly, jež byly dříve 
vyhrazeny velkým a složitým mixážním konzolím. Zkrátka, nabízí o mnoho víc, než pouze hezký design, oceněný titulem „reddot design award“ za rok 2017. 
Práce s ním je stejně srozumitelná, samozřejmá a jednoduchá, jako používání chytrého telefonu. K dokonalému propojení s vaším úkolem již skutečně 
nepotřebujete nic jiného, než Intellimix.
Intellimix svým výkonem překračuje všechny obvyklé hranice - v jeho výbavě najdete tyto skvělé funkce: Dante AoIP, 16-kanálové USB PUC rozhraní, čtečku 
SD karet, ADAT, digitální a analogové vstupy a výstupy s mikrofonní i linkovou úrovní, MADI (volitelně), SDI (volitelně), MIC LEA (volitelně), GPI/GPO rozhraní 
a mnoho dalšího.

Intellimix
Nový Intellimix je univerzální mixážní pult perfektně vybavený pro širokou škálu aplikací v rozhlasovém a televizním 
vysílání. Zabalený do hliníkového šasi s neskutečně sexy střihem nabízí nekompromisní flexibilitu, kterou si osaháte 
konečky svých prstů – a to doslova. Navíc se jedná o úplně nejtenčí mixážní pult, jaký byl kdy na světě vyroben.

Kontrolní rozhraní:
Displej: Light Hi-Res TFT (250Cd/m2); Senzor displeje 5-dotykový senzor s podporou ovládacích gest; Fadery: 4x120 mm G-Touch fader s 
multifunkčními indikátory pozice; Tlačítka 12x dvoubarevně podsvícené vnořené tlačítko; Šasi hliníková konstrukce; Integrovaná čtečka SD karet. 

Základní jednotka (19“ rack):
Mikrofonní/linkový vstup 2x symetrický XLR (nastavitelná citlivost -77 dBu - +18 dBu); Linkový vstup 2x symetrický XLR (max. +24 dBu); Linkový vstup 2x 
nesymetrický RCA (max. +18 dBu); Digitální vstup: 3x AES3/EBU s konvertorem vzorkovací frekvence; ADAT-S/PDIF vstup 1x optický konektor TOSLink s 
přepínačem formátu ADAT (8 kanálů) / S/PDIF (stereo); USB vstup 1x víceknálové rozhraní 16 mono / 8 stereo s konvertorem vzorkovací frekvence; AoIP 
(DANTE) vstup 1x RJ45 (4x mono); Linkový výstup 4x symetrický XLR (max. 24 dBu); Linkový výstup 2x nesymetrický RCA (max. 24 dBu); Sluchátkový výstup 
2x Jack 6,3 mm (stereo); Digitální výstup 3x AES3/EBU s konvertorem vzorkovací frekvence;  ADAT-S/PDIF výstup 1x optický konektor TOSLink s přepínačem 
formátu ADAT (8 kanálů) / S/PDIF (stereo);  USB výstup 1x víceknálové rozhraní 16 mono / 8 stereo; AoIP (DANTE) výstup 1x RJ45 (4x mono); GPI/GPO 2x GPI 
(opto) + 4x GPO (PhotoMOS relé); Rozšiřující porty APC 4x RJ45 PoE pro audio, napájení a řízení; Interní rozšiřující slot pro další AoIP standardy (Livewire, 
AES67); Slot pro SFP modul: 2x MADI.
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Monitorové rameno
YT 3230

Monitorové rameno
YT 3228

Studiové osvětlení
YT 3280 B

Studiové osvětlení
YT 3280 A

Studiové osvětlení
YT 3213

Mikrofonní rameno
YT 3305

Mikrofonní rameno
YT 3204

Mikrofonní rameno
YT 3200

Mikrofonní rameno
YT 3105

Mikrofonní
rameno
YT 3205

Studiové osvětlení
YT 3214
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DIRECTOUT:
STUDIOVÁ KONEKTIVITA V 
PRAXI

Společnost DirectOut GmbH za-
ložila v roce 2008 skupina profe-
sionálních zvukových inženýrů, 
vedená Stephanem Flockem, zvu-
kovým mistrem, který během své 
dlouholeté kariéry obdržel řadu 
významných ocenění zejména za 
produkci nahrávek v oblasti kla-
sické hudby. Firma se zaměřuje 
především na vývoj základních 
řešení ve sféře audio konektivity, 
sítí a propojovacích zařízení pro 
vysílací, studiové, ozvučovací a in-
stalační aplikace.

Unikátním jevem v rámci vývojového teamu 
DirectOut je fakt, že všichni jeho členové jsou 
současně aktivními zvukovými inženýry. Díky 
tomu se společnost zaměřuje výhradně na 
řešení  problémů a požadavků, vyplývajících 
z reálného života a praxe
Produktové portfolio, nabízené pod obchod-
ní značkou DirectOut Technologies obsahuje 
především výrobky, jež představují skutečné 
„mosty“ mezi odlišnými zvukovými formá-
ty a pomáhají stávajícím systémům k větší 
flexibilitě. K podporovaným „zvukovým svě-
tům“ patří například formáty MADI, AES67 a 
RAVENNA.
Vedení společnosti sídlí ve městě Mittweida 
v Německu.

PRODUCER.COM
PRODUCER.COM je multifunkční výrobek s výjimeč-
nou přizpůsobivostí, založený na formátu MADI, 
který se může stát skvělým středobodem každé-
ho vysoce profesionálního nahrávacího studia. Se 
dvěma MADI porty, širokými možnostmi digitální i 
analogové konektivity, komunikačními funkcemi a 
bohatými funkcemi dálkového ovládání může být 
snadno integrován do jakékoliv MADI sítě a sloužit 
jako embedder / de-embedder, ovladač studiových 
monitorů, komunikační jednotka a plnit mnoho 
dalších funkcí. PRODUCER.COM může být také vy-
baven modulem RAVENNA, což z něj učiní navíc uni-
verzální konvertor formátů pro moderní svět  AoIP.

PRODUCER.COM je vybaven několika sériovými porty. Vedle RS-
232 a RS-422/485 je možné do MADI streamu vkládat a zpětně 
extrahovat také MIDI data. Vložená sériová data nesnižují šířku 
pásma využitelnou pro přenos audio signálu. Stejně tak lze do 
datového streamu integrovat a vysílat řídící signály GPI/O a zpětně 
je konvertovat druhým zařízením PRODUCER.COM. Velké množství 
analogových (mic/line, sluchátka, telefon) a digitálních (AES, 
ADAT, MADI) I/O rozhraní mohou být přiřazena MADI výstupům, 
nebo naopak přijímána prostřednictvím MADI vstupů. Zařízení 
umožňuje dva základní druhy dálkového ovládání. Softwarové, 
pomocí Windows kompatibilní platformy připojené USB portem. 
Tento způsob řízení nabízí přehledný grafický interface a některé 
doplňkové funkce, jako např. možnost uzamčení menu, nebo editor 
uživatelsky definovaných kláves. Hardwarový dálkový kontroler 
PRODUCER.COM REMOTE je vybaven dedikovanými ovládacími 

prvky pro monitoring (volume, dim, mute, monitor matrix) a 
může také sloužit pro konfiguraci zařízení. Poskytuje uživateli 
přímý přístup k funkcím jako je talkback, listen a red light (spínání 
červeného světla prostřednictvím GPI/O). Funkce uživatelských 
kláves mohou být nadefinovány pomocí software.
Možnosti synchronizace přesahují obvyklé možnosti a dovolují 
integrovat PROUCER.COM nejen do standardní audioprodukční 
sféry, ale také do filmové postprodukce, broadcastingu a dalších 
oblastí. K dispozici je vstup Word Clock, schopný akceptovat signály 
odpovídající AES11 a také referenční video vstup. Vedle těchto 
možností se zařízení umí synchronizovat pomocí jakéhokoliv 
dalšího digitálního vstupu (AES, ADAT. MADI), nebo interního 
generátoru. V závislosti na nastavení může být synchronizační 
signál také odvozen od vstupního MADI signálu a následně dále 
distribuován výstupem Word Clock.
Výjimečná sada vlastností PRODUCER.COM umožňuje, aby veškerá 
komunikace i přenos čistého audio signálu (např. mezi pódiem a 
režií) probíhal pouze pomocí jediného MADI kabelu. Není potřeba 
žádná další kabeláž pro talkback, red light (výstražné červené světlo) 
ani nic jiného. Dva integrované konektory pro analogový telefon 
představují navíc šikovný prostředek pro diskrétní komunikaci s 
umělcem nebo dirigentem.
Vysoce kvalitní D/A převodníky předurčují PRODUCER.COM k použití 
v úloze špičkového monitoringového rozhraní, umožňujícího 
snadnou distribuci analogového audio signálu i mimo digitální 
prostředí MADI. Současně je možné všechny kanály procházející 
MADI streamem routovat do dalších digitálních výstupů, což 
dovoluje například jejich následný DSP procesing nebo zálohování. 
Rozšíření konektivity o rozhraní RAVENNA (doplňkové příslušenství) 
přidá možnost integrace PRODUCER.COM do dalších IP sítí.
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Digitální vstupy a výstupy
MADI I/O porty 2x SC-Socket multi mode 
*; AES I/O porty 2x XLR-3 (AES3); ADAT I/O 
porty 2x Toslink; RAVENNA porty (volitelně) 
2x RJ45 Ethernet (100Mbit/s).

Analogové vstupy a výstupy
Mikrofonní vstup XLR-3 (vypínatelné 
Phantomové napájení +48V); 
Linkový vstup TRS (symetrický Jack 6,3mm); 
Linkový výstup (stereo) TRS (nesymetrický 
Jack 6,3mm) +2x XLR-3 (symetrický vč. 
ovladače úrovně); Sluchátkový výstup TRS 
(nesymetrický Jack 6,3mm, vč. ovladače 
úrovně); Telefon 2x analogový telefonní 
konektor RJ45/6 s napájením.

Synchronizační a sériové porty
Word Clock I/O BNC (koaxiální se spínatelnou 
terminací 75 Ohm); Video referenční vstup 
BNC (koaxiální se spínatelnou terminací 
75Ω), black burst (PAL, NTSC); GPI (DSUB-9) 
2x napěťově spínaný (2,5-24V), 2x opticky 
spínaný; GPO (DSUB-9) 2x napěťově spínaný 
(max 12 V, 200mA), 2x opticky spínaný; 
RS-232 DSUB-9; RS-422/485: DSUB-9 
(přepínatelný 422/485); MIDI I/O DIN.

Obecné parametry
Dálkové ovládání RJ45/8 (pro Remote Box), 
USB 2.0 (pro konfigurační software - Windows 
kompatibilní); Vzorkovací frekvence 44.1, 48, 
88.2, 96, 176.4, 192 kHz +/- 12,5%; MADI 
formáty 48k / 96k frame, 56 / 64 kanálů, S/
MUX; Napájecí zdroj  „celosvětový“, 84-264 V 
C, 47-63Hz; Rozměry 482,5 x 44,5 x 254mm 
(19“ rack, 1HU); Hmotnost 3 kg.

Remote Box
Konektory 2x RJ45/8 (propojení s hlavní 
jednotkou a druhým Remote Boxem), 
1x 6,3mm TRS pro řídící signály (GPI); 
Displej maticový (2x 16 znaků); Enkodéry 
1x velký enkodér (hlasitost monitorů), 3x 
malý enkodér (line out, sluchátka, menu); 
Tlačítka pro přímý přístup k funkcím 
sluchátka, talkback, red / white light, 
DIM, MUTE; Rozměry 200 x 171 x 5,2mm. 

* na přání MADI port SC-Socket single 
mode



ANDIAMO 2
AD/DA Převodník ANDIAMO 2 dokáže se špičkovou zvukovou kvalitou konvertovat 32 analogových kanálů do digitálního formátu MADI. Jeho sofistikované a prostorově úsporné hardwarové 
řešení se zároveň může pochlubit maximální spolehlivostí. Simultánní konverze 32 zvukových kanálů z analogového do digitálního formátu a stejný počet kanálů konvertovaných zpět z digitální 
do analogové domény v zařízení o výšce 1HU představuje nový etalon efektivity využití rackového prostoru.

Vstupy a výstupy
Počet MADI I/O portů 2x SC-Socket multi mode, nebo 1x SC-Socket 
multi mode + 1x coax BNC, 75Ohm; Počet analogových vstupů a 
výstupů 8x DSUB-25 (symetrické zapojení TASCAM);  Analogová 
úroveň I/O +6/+15 dBu (verze A), +9/+18 dBu (verze B) a +15/+24 
dBu (verze C).

A/D
SNR -115,5dB RMS (20Hz-20kHz) / 118dB(A); THD @ -1dBFS -113dB; 
Frekvenční rozsah -0,15dB (10Hz / -0,15dB (20kHz).

D/A
SNR -113,5dB RMS (20Hz-20kHz) / 116,5dB(A); THD @ -1dBFS -100dB; 
Frekvenční rozsah -0,5dB (10Hz / -0,15dB (20kHz).

Obecné parametry
WordClock BNC (vypínatelná terminace 75 Ω); USB rozhraní 2.0 pro 
update firmware a dálkové ovládání; Vzorkovací frekvence 44.1, 48, 
88.2, 96, 176.4, 192kHz (+/- 12,5%); MADI formáty 48k / 96k Frame, 56 
/ 64 kanálů, S/MUX; Napájecí zdroj „celosvětový“, fázově redundantní, 
2 x 84-264 V C, 47-63Hz; Rozměry 483 x 445 x 254mm (19“ rack, 1HU); 
Hmotnost 3kg.

Přední panel s přehlednými LED indikátory umožňuje rychlé ověření stavu signálu (přítomnost, přebuzení) ve všech 32 vstupních i výstupních kanálech. Volba Bank dovoluje 
snadno přiřadit konvertované audio kanály MADI streamu 1-32, nebo 33-64, kaskádováním dvou jednotek lze potom získat možnost současné konverze až 64 zvukových 
kanálů. Použitím počítače (připojeného prostřednictvím USB, MADI, nebo MIDI over MADI) a programu ANDIAMO remote software je navíc možné otevřít přístup ke zcela 
volnému routování kanálů. Zvýšený důraz je kladen na spolehlivost a bezpečnost provozu. ANDIAMO 2 disponuje dvojicí redundantních napájecích zdrojů se síťovými 
konektory a vypínači na zadním panelu. Stejně bezpečnou redundanci prostředků poskytují také dva MADI porty (volitelně), jež navíc přispívají k větší flexibilitě a rozšiřují 
možnosti konektivity.
Uživatel si nemusí dělat těžkou hlavu se synchronizací vzorkovací frekvence, ani se správnou úrovní signálu. Vzorkování ANDIAMO 2 je možné snadno ovládat externě 
prostřednictvím vstupů WordClock a MADI, nebo řídit pomocí interních hodin. Citlivost vstupů a výstupů lze digitálně přepínat ve dvou úrovních Hi/Lo. Navíc je možné 
vybírat ze tří různých verzí převodníku, pracujících s odlišnými signálovými úrovněmi.

MADI.MONI
Kompaktní ruční tester MADI.MONI nabízí rozsáhlé schopnosti pro komplexní testování systé-
mů, pracujících s vícekanálovým digitálním přenosovým formátem MADI. Je určen pro techniky, 
kteří v „polních podmínkách“ potřebují rychlou, jasnou a přehlednou informaci o integritě fyzic-
kého propojení, formátu a nastavení MADI nebo kvalitě samotného přenášeného audio signálu.
Pro obsluhu přenosových vozů, systémové inženýry koncertních PA systémů a servisní pracovníky koncertních sálů, kteří 
pracují se systémy založenými na MADI, je tento  chytrý, bateriově napájený nástroj naprosto nezbytným pracovním 
pomocníkem. Alfanumerický displej dokáže zobrazit přesnou hodnotu každého vybraného parametru, zatímco dvanáct 
přehledných LED poskytuje prostřednictvím semaforového sytému (červená/žlutá/zelená) konstantní a na první pohled 
jasnou a ucelenou informaci o stavu MADI přenosu - formátu (sample rate, frame mode, channel format) i kvalitě signálu 
(amplituda, jitter). Prostřednictvím podporovaných SFP modulů dovoluje navíc také měřit úroveň signálu v optických 
rozvodech. Audio signál v jakémkoliv zvoleném monofonním nebo stereofonním kanálu na připojeném MADI vstupu může 
být  přímo monitorován prostřednictvím sluchátkového výstupu (jack 3,5 mm). MADI.MONI podporuje všechny vzorkovací 
frekvence od 32 do 192 kHz, včetně S/MUX a 96k frame formátu. Svítivost zobrazovacích prvků je uživatelsky nastavitelná tak, 
aby jejich čitelnost vyhovovala jak pro venkovní práci za jasného slunečního dne, tak pro charkteristické přítmí divadelního 
zákulisí. MADI.MONI nabízí koaxiální BNC konektor a port pro modul SFP MADI. V budoucnu se plánuje také podpora dalších 
SFP modulů, vhodných pro širokou škálu dalších aplikací. USB port slouží pro dobíjení baterií a softwarové updaty.

Technické parametry:
Počet MADI I/O portů 1x coax BNC, 
75Ω + 1x SFP (prázdný port bez 
modulu); USB 2.0 (B) pro update 
firmware a napájení baterií; 
Sluchátkový výstup Jack 3,5mm 
(TRS) mono/stereo; Vzorkovací 
frekvence 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 
176.4, 192 kHz (+/- 12,5%); MADI 
formáty 48k Frame, 96k Frame, 
S/MUX, 56/64 kanálů; Napájení: 
baterie (dobíjené pomocí USB); 
Rozměry 120 x 28 x 90mm; 
Hmotnost 0,2kg; Příslušenství SFP 
moduly (LC single/multi mode), 
transportní case.
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MADI.BRIDGE
Switcher a router MADI.BRIDGE umožňuje vzájemné propo-
jení a libovolné směrování signálu až 8 různých zařízení pra-
cujících s formátem MADI (8 x 64 kanálů). Je vybaven šesticí 
koaxiálních (BNC) a dvojicí optických (SC) vstupů a výstupů, 
jež dokáží navzájem integrovat MADI kompatibilní zařízení 
jakýchkoliv výrobců. 
Funguje jako patchbay, signálový distributor, buffer a přepínač vstupů v jednom 
balení. Disponuje také možností ukládání a následného vyvolání oblíbených na-
stavení do celkem devíti presetů.
Jakýkoliv vstupní port v MADI.BRIDGE může být přiřazen kterémukoliv výstu-
pu, navíc s možnosti kopírování, distribuce a formátové konverze MADI signálu. 
Volba portů je přehledně indikována na numerických kanálových displejích. Do-
plňkový maticový displej umí též zobrazit routing jednotlivých prestů ještě před 

Technické parametry:
Počet MADI I/O portů 6x coaxial BNC, 75 Ω, 2x optical SC-Socket multi-mode*; MIDI 2x DIN I/O pro dálkové ovládání**; Vzorkovací frekvence 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 
192 kHz (+/- 12,5%); MADI formáty 48k / 96k Frame, 56/64 kanálů; USB rozhraní USB 2.0 (B) pro update firmware a dálkové ovládání Windows®**;  Displej: 64-bodový, 
9-segmentový Napájecí zdroj „celosvětový“, fázově redundantní, 2x 84-264 V C, 47-63 Hz; Příkon 15W; Rozměry 483 x 44,5 x 200mm (19“ rack, 1HU); Hmotnost 3 kg.

*  na přání SC-Socket single mode
** Momentálně ještě není k dispozici

jejich volbou, což obsluze výrazně zjednodušuje orientaci.
Všechny vstupní signály jsou přenášeny vždy ve svém původním stavu, v libovol-
ném formátu, bez ohledu na počet kanálů a také bez ohledu na to, zda obsahují 
kontrolní data a/nebo informace o vzorkovací frekvenci, nebo dokonce porušují 
protokol MADI. Vysoce citlivé vstupy umožňují použít až 100 m dlouhé koaxiál-
ní kabely a to dokonce i mezi zařízeními navzájem.Dedikovaná tlačítka dovolují 
rychlou a intuitivní volbu portů, správu presetů i uzamčení zařízení, jež zabrání 
neautorizovaným změnám nastavení. Práce s MADI.BRIDGE je nejen jednoduchá 
a přímočará, ale zásluhou redundantně zdvojeného napájecího zdroje také za 
všech okolností spolehlivá a bezpečná.
V některém z budoucích updatů firmware se předpokládá také zpřístupnění 
funkce dálkového ovládání prostřednictvím MIDI, nebo USB.

Technické parametry:
Počet MADI I/O portů 1x coax BNC, 75 Ohm + 1x SFP (prázdný port 
bez modulu); Vzorkovací frekvence 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 
kHz (+/- 12,5%); MADI formáty 48k/96k Frame, 56/64 kanálů, S/
MUX; USB 2.0 (B) pro update firmware (Windows®), dálkové ovlá-
dání a napájení baterií; Bluetooth v 2.0 s podporou EDR pro pro-
pojení se zařízeními na platformě Android; Software: ANNA-LISA 
Remote pro  ANDROID™ Napájení baterie (dobíjené pomocí USB); 
Rozměry 120 x 21 x 76mm; Hmotnost 0,2kg; Příslušenství SFP mo-
duly (LC single-mode / multi-mode), přepravní obal.

ANNA-LISA
Mobilní kompaktní bateriově napájený analyzér 
a generátor MADI signálu ANNA-LISA představuje 
esenciální pracovní nástroj pro všechny techniky 
a zvukové inženýry pracující v rozhlasových a TV 
studiích, na přenosových vozech a v živém ozvu-
čení. Dokáže bleskurychle zobrazit základní infor-
mace o stavu sítě MADI pomocí LED indikátorů se 
„semaforovou“ logikou (červená/žlutá/zelená), 
potvrdit integritu přenášeného signálu a identi-
fikovat případné problémy. K primárním testova-
ným parametrům patří vzorkovací frekvence, kon-
formita signálu se specifikací AES10, amplituda, 
jitter a společná kombinace úrovně a jitteru. 
Integrovaný generátor umožňuje provádět některé základní úkony 
při konfiguraci sítě MADI i na samotném zařízení ANNA-LISA. Ve 
třech presetech mohou být uložena detailní nastavení pro zdroj 
signálu (bílý/růžový šum, sinusové signály a routing vstupních 
kanálů), úrovně zisku a parametry MADI. Mnohem podrobnější 
informace s rozšířeným zobrazením jednotlivých parametrů, grafy 
úrovní, routingovými maticemi a možností precizní konfigurace 
celého systému však lze získat prostřednictvím doplňkové aplika-
ce nainstalované na mobilním zařízení s platformou Android, jež s 
analyzérem ANNA-LISA  komunikuje pomocí rozhraní Bluetooth.
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EXBOX série signálových a formátových konvertorů v praktickém 1/3 rackovém provedení

EXBOX.BLDS MADI switch s funkcí detekce a opravy poškozených 
signálových bufferů a GPI/GPO konektivitou

KYRA 8-kanálové příposlechové/monitoringové rozhraní s integrova-
nými reproduktory pro MADI rozvody

SPLIT.CONVERTER kombinovaný signálový splitter a konvertor pro 
MADI. (2 verze: 2x koax + 2x optika nebo 4x optika)

EXBOX.GPIO MAD embedder/deembedder pro signály GPI/ GPO s 
nulovou latencí

MI6 16-kanálové příposlechové/monitoringové rozhraní s integrova-
nými reproduktory pro MADI rozvody

MADI.SRC konvertor vzorkovací frekvence pro kompletní MADI stre-
am (56/64 kanálů, S/MUX). Podpora pro vzorkovací frekvence 30kHz-
50kHz a jejich násobky.

EXBOX.64 aktivní signálový konvertor (koax/optika) a re-clocker pro 
MADI

EXBOX.MD konvertor formátů MADI / Dante

MONTONE.42 konvertor formátů RAVENNA/MADI s podporou stan-
dardu AES67

M.1K2 škálovatelný 16-portový MADI router a matrix pro 1024x1024 
audio kanálů.

EXBOX.AES 16-kanálový konvertor formátů AES/ MADI EXBOX.MIDICOM MADI embedder/deembedder pro sériové signá-
ly a MIDI

SG.MADI konvertor formátů SoundGrid/MADI

MADI.9648 synchronní obousměrný konvertor vzorkovací frekvence 
pro čtyři nezávislé MADI streamy s automatickou detekcí formátu

Přehled dalších produktů fy DirectOut
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Etymotic Research
O tom, že ochrana sluchu je pro hudebníky, zvukaře, 
osvětlovače, techniky, ale i běžné návštěvníky koncertů 
a hudební entuziasty zásadní věcí, asi není třeba 
pochybovat. Ostatně podle doporučení lékařů může být 
člověk bez zdravotního rizika vystaven hlukové zátěži s 
hladinou akustického tlaku 110 dB (zcela běžná úroveň 
SPL dosahovaná na rockovém koncertu) pouze po dobu 
devadesáti sekund denně. V případě častého překračování 
těchto hodnot může v průběhu doby u posluchače dojít 
k nevyhnutelným zdravotním komplikacím, nebo až k 
nevratné ztrátě sluchu.
Snížením zvukové hladiny o každé  3 dB se však doba bezpečné expozice 
prodlužuje vždy na dvojnásobek, a tak jednoduchým výpočtem dojdeme 
snadno k závěru, že při snížení úrovně hluku o celých 20 dB je možné užít si 
dvouapůlhodinové rockové hudební vystoupení zcela bez rizika. Jak toho 
dosáhnout? Řešením je ochrana sluchu, neboli lidově řečeno - „špunty do uší“.
Ovšem užít si koncert, neznamená slyšet celý koncert utopený a „jako pod 
dekou“, což je obvyklý dojem uživatele, který někdy vyzkoušel běžnou ochranu 
sluchu, dostupnou například v lékárnách. K opravdu dokonalému zážitku je 
nezbytné, aby ochranné prostředky tlumily zvuk vyváženě na všech frekvencích 
a zachovávaly všem nástrojům patřičnou barvu, dynamiku a srozumitelnost. 
A právě takové „Hi-Fi špunty“ vyvíjí a vyrábí americká firma firma Etymotic 
Research, a to dokonce již od roku 1983. Sám název společnosti „Etymotic“ je 
možné přeložit jako „pravda pro uši“, a tak není divu, že v její produkci jsou 
špičkové ochranné prostředky, u nichž se signálový průběh mezi dvěma kusy v 
rámci jednoho páru liší maximálně o 1 dB.
V portfoliu značky najdeme ochranné prostředky vhodné pro různé hudební 
nástroje a žánry, typy použití (zvukaři, instrumentalisté, učitelé hudby, 
posluchači), všechny modely jsou k dispozici v několika velikostech (včetně 
dětských) a barvách, které umožní každému vybrat si pro sebe ten ideální. 
Vedle pasivních ochranných prostředků jsou v nabídce také moderní 
elektronické modely s aktivním útlumem, jež uživateli dovolují nastavit 
požadovanou úroveň redukce hluku. 
Neschází ani zvukově vysoce kvalitní poslechová In-Ear sluchátka, včetně typů 
vybavených mikrofonním headsetem a ovládacími prvky kompatibilními s 
mobilními platformami Apple iPad, iPod a iPhone. 
K zajímavým specialitám z produkce značky patří osobní hlukové „dozimetry“, 
jež dovolují měřit a zapisovat denní hodnoty hlukové zátěže, jíž je uživatel 
vystaven a chytré osobní In-Ear zesilovače, které dokáží výrazně zvýšit 
srozumitelnost konverzace v hlučném prostředí (například v jedoucím autě, v 
nádražní čekárně, na letišti a podobně).
Na vývoji a výrobě produktů se podílejí zkušení zvukaři, audiologové i 
hudebníci, díky kterým se značka může pyšnit více než stovkou registrovaných 
patentů.
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Diskrétní a opakovaně použitelné 
HEARING PROTECTIONN
ER•20XS ušní špunty jsou diskrétní, mají stejné charakteristiky odezvy jako  ETY Plugs pro 4 kHz a vylepšenou vyso-
kofrekvenční prezenci. Design bez hřídelky umožňuje, aby pohodlně seděly ve vnějším uchu. Dají velmi pohodlně 
nosit pod čepicí, helmami a pod dalšími pokrývkami hlavy.  

• Rovnoměrné snížení zvuku o 20 decibelů
• Lze znovu použít
• 2 velikosti: standardní a velká 
Charakteristiky frekvenční odezvy a výkon ušních špuntů ER•20XS jsou v zásadě stejné jako špunty ETY•Plugs.

Obsah balení:
1 pár ušních špuntů s poutkem pro vytažení / Kabel kolem krku, pouzdro, návod k obsluze

ETY•Plugs

ER•20XS

Jediné high • fidelity 
ELECTRONIC Musicians Earplugs
Obvod Music•PRO automaticky mění výstupní úrovně podle toho, jak se mění úrovně vstupního zvuku. Slyše-
ní je přirozené, jako by v uších nebylo vůbec nic, dokud zvuk nepřekročí bezpečné úrovně. Podle toho, jak se 
zvuk zvyšuje, ušní špunty postupně zajišťují snížení zvuku o 9 dB nebo 15dB. Přirozený zvuk je obnoven, když 
se úroveň zvuku vrátí na bezpečné úrovně.  

• Zajišťují ochranu zvuku buď o 9 dB nebo o 15 dB 
• Ready-fit - nejsou vyžadovány nástavce na zakázku
• Umožňují jasnou komunikaci 
• Okamžitě chrání před hlasitými zvuky bicích
• V případě potřeby možnost posílení slabších zvuků
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Obsah balení: 
1 pár ušních špuntů; Nástavce ACCU•Fit™; Flexibilní kabel kolem krku; Nástroj na filtry 
a filtry ACCU•Filter™; Nástroj na čištění , #10 baterie, ochranné pouzdro.



DOBRÉ ZPRÁVY
Ztrátě sluchu způsobené hlukem lze předejít!
• Pomocí Hi-Fi ušních špuntů se snižuje riziko poškození sluchu hlukem na pracovišti, hlasitou hudbou na koncertech a 
nadměrným hlukem při takových akcích, jako jsou letecké přehlídky, přehlídky obecně, atletické události a motocyklové 
závody či závody jiných vozidel.  
• Co se týče hudebníků, pravidelné použití ušních špuntů při cvičení hry na nástroj a na koncertech chrání před kumulativ-
ním efektem způsobeným faktem, že hudebníci jsou vystaveni hlasitému zvuku po celý život. 
• Abyste si na ušní špunty zvykli, budete možná potřebovat trochu času. V zásadě většina hudebníků tvrdí, že v okamžiku, 
kdy si na používání Hi-Fi ušních špuntů zvyknou, slyší svou hru na nástroj lépe, stejně jako i vyvážení a smíchání s okolními 
nástroji.

O KLASIFIKACI UTLUMENÍ HLUKU (NRR)
NRR je číslo vycházející ze vzorce vyžadovaného Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA),  které má indikovat 
úroveň utlumení hluku, které daná ochrana sluchu zajišťuje.  Nicméně četné studie ukázaly, že NRR je velice nedostateč-
ný indikátor tohoto faktoru ve skutečném prostředí. Ušní špunty Etymotic zajišťují stejnou ochranu napříč frekvencemi, 
a NRR podceňuje úroveň ochrany u ušních špuntů s jednotným útlumem.  Momentálně se připravuje revize regulace 
označení pomocí  NRR. NRR pro ETY•Plugs s 12 dB a 13 dB pro ER•20XS. Měření v uších správně zasazených ušních špuntů 
ETY•Plugs a ER•20XS indikuje, že je zajištěno téměř rovnoměrné snížení hluku o 20 dB napříč frekvencemi. NRR pro ušní 
špunty Etymotic je 25 dB, ale pokud jsou špunty zastrčeny hluboko do uší, zajišťují přibližně snížení hluku o 35-40dB u 
velmi hlasitých zvuků.

Nejvyšší věrnost zvuku READY• FIT
ETY•Plugs používají laditelný rezonátor a akustický rezistor k simulaci přirozené odezvy ušního zvukovodu. Díky své 
konstrukci Unixe a patentované dráze zvuku se úrovně zvuku snižují po celém frekvenčním rozsahu. Po vstupu do 
ušního špuntu se zvuk sníží, aniž by se změnila kvalita zvuku. Zvuk zůstane stejný, jak by ho slyšelo ucho, jen bude 
o něco tišší. 

• Rovnoměrné snížení zvuku o 20 decibelů
• Lze znovu použít
• 2 velikosti: standardní a velká 
ETY•Plugs zajišťují téměř rovnoměrné snížení hluku napříč celým rozsahem sluchu.  Pěnové ušní špunty snižují 
vysoké frekvence více než frekvence spodní, což snižuje kvalitu mluvené řeči i hudby. 

Obsah balení:
1 pár ušních špuntů / Kabel kolem krku / Pouzdro / Návod k obsluze 

Od tvůrců původních špuntů do uší Musicians
• Přizpůsobivé a elektronické ušní špunty 
• Zvuk je tlumen rovnoměrně
• Komunikace je zřetelná  
• Snížení únavy ze hluku
• Bohatost a plnost hudby je zachována 
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vypuštění rakety
výstřel 

rachejtle 
výstřel z pušky 
tryskový motor
sbíječka
siréna sanitky
motorová pila / Jet ski
hlasitá sportovní událost
sněžný skútr
motocykl/metro 
sekačka 
rušná doprava/rušná restaurace
vysavač
pračka 
běžná konverzace 
tichá kancelář 
šepot 

šelest listů

dB Bez ušních
špuntů

Použití špuntů 
Ety•Plugs / ER•20XS

130 < 1 s 90 s

Rockový koncert 121 7 s 12 min

Pochodová hudba 115 < 30 s < 48 min

Bicí sekce 110 < 90 s 2,5 hod

Koncertní kapela 106 < 4 min 7 hod

Symfonie 100 15 min BEZPEČNÉ

Orchestřiště 94 1 hod BEZPEČNÉ

ZTRÁTA SLUCHU ZPŮSOBENÁ HLUKEM: JE DŮLEŽITÉ ZNÁT RIZIKA
Maximální doba, po kterou může být sluch vystaven hluku

Pro každé 3 dB přes 85 dB je bezpeč-
ná doba expozice redukována 
na polovinu. 
Příklad:
85 dB.......8 hod 
88 dB.......4 hod 
91 dB.......2 hod

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Díky čemu se jedná o ušní špunty Hi-Fi (high-fidelity)?
Většina ušních špuntů snižuje zvuk více ve vysokých frekvencích než ve frekvencích spodních a středních, díky čemuž dochází  
k reprodukci nepřirozeného a zakaleného zvuku. Ušní špunty Hi-Fi Etymotic snižují zvuk rovnoměrně na všech frekvencích, takže 
zvuk není nijak změněn nebo upraven, je jen tišší. Žádné jiné ušní špunty, ani pasivní ani elektronické, se tímto nemohou pyšnit. 

Kolik hluku je příliš?
Ať už jste hudebník profesionální nebo amatérský, režisér, učitel hudby, zvukař, člověk z ochranky, kdokoli z oblasti hudebního 
průmyslu nebo posluchač, jste často vystaven vysokým úrovním zvuku, někdy i po dlouhou dobu. Ztráta sluchu způsobená tím, 
že jsou uši vystaveny příliš vysokým úrovním zvuku, závisí na intenzitě a době, po kterou je sluch takovému zvuku vystaven. 
Některé osoby jsou více náchylné ke ztrátě sluchu způsobené hlasitou hudbou než osoby jiné. Čím déle je sluch vysokým 
úrovním hluku vystaven, tím vyšší je riziko. Takže přemýšlejte: Jak dlouho, jak hlasitě, jak často?

Jak zjistím, zda potřebuji standardní nebo velké ušní špunty?
Obě velikosti jsou vhodné pro většinu uší, ale standardní ušní špunty jsou pohodlnější pro většinu uživatelů s menšími ušními 
kanálky. Etymotic Research a nezávislé akreditované laboratoře ukazují, že většina uživatelů může dosáhnout dobrého utěsnění 
uší se standardní velikostí ušních špuntů. Velikost ucha nelze odhadnout podle fyzické velikosti člověka, jeho věkem ani tím, 
zda se jedná o muže či ženu.

Jaké je pozadí špuntů Musicians Earplugs?
Musicians Earplugs™ jsou originální ušní špunty, vyvinuté společností Etymotic již před 25 lety. Zakladatel společnosti Etymotic, 
Dr. Mead Killion, vycházel ze své studie hluku ve spolupráci s Chicago Symphony Orchestra, a zjistil, že hudebníci jsou vystaveni 
riziku ztráty sluchu v souvislosti s jejich povoláním úplně stejně, jako lidé pracující v průmyslu, ale že muzikanti potřebují 
specializovanější ochranu sluchu, která jim umožní slyšet jasně bez jakéhokoli snížení kvality zvuku. Ušní špunty Musicians 
Earplugs jsou produkt vyrobený podle odlitků z ušních zvukovodů a zakoupený od profesionálů zabývajících se sluchem

KTERÉ UŠNÍ ŠPUNTY JSOU PRO MNE TY SPRÁVNÉ?
Ušní špunty READY•FIT 
ETY•Plugs®  jsou ready-fit Hi-Fi ušní špunty, vyvinuté jako alternativa k původním a zakázkově vytvořeným špuntům Musicians 
Earplugs značky Etymotic.  Jak špunty ETY•Plugs, tak  ER•20XS, se vyznačují zachováním té nejvyšší  věrnosti  zvuku v porovnáních 
se všemi ostatními ušními špunty, které nejsou vyrobeny na zakázku a jsou v současné době na trhu.  

Ušní špunty ER•20XS
jsou malé, diskrétní HiFi ušní špunty, které mají stejnou frekvenční odezvu jako ETY•Plugs. Podobně jako ETY•Plugs používají 
jedinečnou akustickou koncepci, díky které poskytují téměř stejnou redukci zvuku (20 dB) na všech frekvencích. Všechny zvuky 
i mluvené slovo zůstávají čisté, jen tišší, jako kdybyste snížili úroveň hlasitosti.

Elektronické ušní špunty
Music•PRO® elektronické ušní špunty zajišťují výběr buď 9dB nebo 15dB automatické redukce zvuku. Jsou ideální pro ty, kteří 
chtějí slyšet přirozeně při úrovních zvuku, které jsou bezpečné, a současně automatickou ochranu ve chvíli, když zvuk překročí 
určitou úroveň. Tím se minimalizuje nutnost vyjímat ušní špunty v okamžiku, kdy chcete slyšet tišší zvuky a mluvené slovo. 
Špunty představují okamžitou ochranu před hlasitými zvuky bicích a 6dB zesílení v případě potřeby. 

CUSTOM•FIT ušní špunty
Musicians Earplugs™ jsou produkt vyrobený zakázkově z odlitků ušních zvukovodů a zakoupený od profesionálů z oblasti sluchu. 
Kombinací zakázkových odlitků a tlumičů Etymotic (filtry) se produkuje rezonance, která simuluje odezvu normálního ušního 
kanálku, díky čemuž je dosaženo plynulé a rovné redukce zvuku. Měnitelné filtry jsou k dispozici ve třech úrovních redukce zvuku 
9 dB, 15 dB a 25 dB.

Musicians Earplugs™
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Alesis M1 Active 330 USB 

připojte se k počítači a nahrávejte i bez zvukové karty
 
Maximální zjednodušení konektivity pro ty, kdo se zabývají 
hudební tvorbou a střihem videa v limitovaných podmínkách 
jež skýtá malé domácí studio přináší novinka z produkce Alesis 
- aktivní studiové monitory M1 Active 330 USB. Pro připojení 
nevyžadují žádnou zvukovou kartu ani jiné externí rozhraní, 
můžete je zapojit rovnou do sběrnice USB vašeho počítače a 
rovnou si užívat skvělý zvuk. 
Konkrétní přednes s výjimečně pevnými a konkrétními basy poskytnou 3“ aluminio-
vé woofery, jež jsou lehčí a tedy i přesnější, než měniče s membránou vyrobenou z 
obvyklého papíru, či aramidového nebo karbonového vlákna. O měkké výšky se pak 
postarají 1“ tweetery s hedvábnou kopulkou, jejichž zvuk správným a předvídatel-
ným směrem posílá oválný vlnovod. Stereofonní sestava disponuje výkonem 20 W 
(2x 10 W).
Výsledkem této konfigurace je skvělá odezva na rychlé transienty a velmi lineární 
projev zejména v pásmu basů a středů, u kterého dokonale zaoblené hrany boxu na-
víc zaručují dokonalou eliminaci všech zkreslujících odrazů.

Unikátní prvek představuje vstupní rozhraní osazené kom-
binací konektorů TRS a RCA. To umožňuje nejen snadný 
poslech stereofonního linkového analogového signálu 
(klávesy, DJ mixy, kytarové multiefekty, CD a MP3 playery...), 
ale díky integrovanému AD/DA převodníku také jeho přímý 
záznam do počítače v rozlišení 16-bit / 48 kHz. 
Stačí se jednoduše jen připojit, žádné speciální drivery ne-
jsou potřeba.

Alesis M1 Active 320 USB

Alesis Elevate 5
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Alesis Elevate 3 MKII Alesis Elevate 6Alesis Elevate 4

Alesis Elevate 5 MKII Alesis DRP100 Alesis IO DOCK II
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PROEL Sound
Italská společnost Proel se řadí mezi výrobce produktů a příslušenství pro hudební a 
zvukovou sféru s dlouholetou tradicí a to i na českém trhu.
Ve výrobním programu společnosti najdeme opravdu širokou škálu výrobků pro live použití, pevné instalace i 100V rozvody.
Ke všemu je nabízeno bohaté příslušenství, jako například obaly, držáky, stativy, kabely, připojovací konektory atd. 

LIVE SOUND - Mixážní pulty
od těch nejmenších až po 36 vstupů velké FOH konzole,
například:

MI6

M822USB

FREEPACK 812

LT 12A

MLX3642

Reproduktorové 
soustavy
pro různé způsoby ozvučen, napří-
klad přenosné sety „vše v jednom“, 
reproboxy pro standardní klubové 
ozvučení, subbasy, pódiové mo-
nitory, studiové monitory, aktivní 
i pasivní a mnoho dalších, napří-
klad:

EIKON 8

FREE 10LT

SW118 HAV2 WD 12A
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V nabídce je samozřejmě i další nepřeberné množství produktů které 
jsou potřebné pro hobby i profesionální zvukařskou práci. Jedná se velký 
sortiment mikrofonů, bezdrátových sad, in ear monitorů, sluchátek, 
zesilovačů, DI- boxu, procesoru a mnoho dalšího:

DMH8 XL

RM3000 TR

DB 2A

RMW 821M

... k tomu ještě spousta dalšího příslušenství - kabely, konektory, páráky, 
stativy pro mikro i repro adt.

HPD 4004

PC 260

63



INCOM

Instalační a 100V produkty
Společnost Proel dodává také kompletní sortiment produktů vhodných
pro pevné instalace a 100V rozvody.
V nabídce je vše potřebné, tzn: kompletní ústředny, zesilovače s mixem, zesilovače zónové, koncové stupně, zónové 
matriční systémy, interkomové zařízení. Samostatnou částí jsou kompletní konferenční systémy. Nelze opomenout také 
ucelenou a velmi bohatou nabídku instalačních reproduktorů vhodných pro jakékoli použití. Jedná se například o repro-
duktory nástěnné, stropní, do venkovním prostor atd. Vše doplňuje bohatá nabídka instalačního příslušenství.

ACDT90

AMP240V4

CS06EN

HSPL40

AUP480R
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Axiom Sound systém
V poslední části si představíme kompletní ozvučovací systém PROEL Axiom.
Jedná se o Line Array včetně subbasů, stage monitorů, vykrývacích boxů a zesilovačů. Jedná se o vskutku špičkový produkt, který 
je navíc velice variabilní a tak z jednotlivých části můžeme postavit ozvučení od středních sálů až po venkovní arény pro desítky 
tisíc lidí. Jednoduše řečeno, jedná se o produkt určený k opravdu profesionální práci...

AX2010

QC2.4

SW121HLA

CX15A

AX800A

AX2065P

ED23P
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