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Vážení zvukoví mistři, studioví producenti, rozhlasoví, televizní,
nebo instalační technici, systémoví integrátoři a inženýři koncertních 

ozvučovacích systémů.  

Dostává se Vám do rukou nová publikace Audio@PMC, jejímž 
prostřednictvím bychom Vás za firmu Praha Music Center spol. s.r.o. 

chtěli nejen seznámit s nejnovějšími výrobky na poli profesionální 
zvukové techniky, ale rádi bychom také, aby se pro Vás stala zdrojem 

nápadů a inspirací pro nová technická řešení, která Vaši zajímavou
a technicky náročnou práci učiní snadnější, rychlejší,

jednodušší a zábavnější. 

Proto prosím neberte tuto brožuru jen jako obyčejný katalog, ale spíš 
jako pomocníka, ve kterém lze najít odpovědi na mnohé doposud 
možná ani neřešené otázky profesionálního zvukového provozu.

Bez ohledu na to, zda je Vaší doménou divadlo, televizní, rozhlasové, 
postprodukční či nahrávací studio, správa zvukových sítí, konferenční, 
koncertní, nebo touringové ozvučování, pevně věříme, že zde najdete 

nepřeberné množství užitečných nápadů, chytrých tipů a šikovných 
vychytávek, jež budou pro Vaši práci přínosem a také třeba pár 

zajímavých, nebo ne zcela známých informací
z historie audioprůmyslu.

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.
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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 podařilo fir-
mě Shure vyvinout. Jeho snímací charakteristika nemá žádné zadní laloky, které často komplikují praktické pou-
žití v současné době oblíbených super a hyperkardioidních modelů, a představuje tak dokonalého 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 při-
cházejících 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 ultratenkými 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 doda-
tečnou 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 dynamickým 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.

SHURE - nejdůvěryhodnější
značka v audioprůmyslu
V každém oboru se občas vyskytne některý výrobce, kterého není třeba příliš 
představovat. 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 výro-
bou svých prvních mikrofonů, vydobyla takové renomé, že mezi lidmi "od fo-
chu" 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 představují žádané zboží, 
bez kterého se neobejde žádné studio ani firma zabývající se živým ozvučová-
ním. Díky tomu se může firma Shure oprávněně pyšnit titulem "nejdůvěryhod-
nější značky v audioprůmyslu".

Konstrukce: dynamická
Směrová charakteristika: kardioida
Frekvenční rozsah: 40Hz-16kHz
Impedance: 300Ω 
Citlivost (1kHz): -51,5dBV/Pa  (1,85mV)
Kapsle s dvojitou membránou
Potlačený proximity efekt
Konektor: XLR; Hmotnost: 0,33kg
Barva: leštěný nikl nebo černá
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ULX-D
Digitální bezdrátový systém Shure ULX-D představuje průlomový produkt, obsahující celou kolekci 
technologických inovací, jež ve své souhře uživateli přinášejí velice snadno použitelné zařízení, spl-
ňující ta nejpřísnější profesionální kritéria. 

Technická data:
Nosná frekvence:  470-932MHz (v zásvislosti na regionální legislativě)
IMRR: >70dB
Latence: <2,9ms
VF citlivost: -98dBm @ 10-5BER
Pracovní dosah: až 100m (v závislosti na prostředí), 30m v High Density Mode
Frekvenční rozsah audio signálu: 20Hz-20kHz (v závislosti na použité mikrof. vložce)
Dynamický rozsah audio signálu: analogový výstup >120dB(A), Dante 130dB(A)
THD: <0,1%
Vzorkovací frekvence a bitová hloubka: 48kHz / 24-bit
Gain: 60dB
Digitální prediktivní diverzita
Počet současně využitelných frekvencí na kanál (6 MHz TV kanál): 17 standardně, 47 
High Density Mode
Automatické scanování a přiřazení volných frekvencí
Synchronizace: IR
Kompatibilita: Wireless Workbench 6, ShurePlus, AXT600 Axient Spectrum Manager
Výstup: analogový, Dante (u vícekanálových přijímačů)
Šifrování: AES 256-bit

Digitální koncepce bezdrátového systému nabízí obvyklé výhody spojené s touto technologií, jako je věrný a dynamicky plnohodnotný zvuk se vzorkováním 48 
kHz/24-bit, bezpečný a odposlechu odolný provoz se šifrováním AES 256, automatizované vyhledávání volných frekvencí a kompatibilita s programy, aplikacemi 
a specializovanými zařízeními, jež usnadňují řízení rozsáhlých bezdrátových sítí.
Tím nejvýznamnějším prvkem, který má klíčový podíl na dokonale efektivním využití vysokofrekvenčního spektra a odlišuje sérii ULX-D od konkurenčních pro-
duktů, je tzv. High Density mód. Je navržen speciálně pro aplikace, vyžadující co největší počet současně běžících VF kanálů. High Density mód snižuje vyzařovaný 
výkon vysílače na 1 mW a současně omezuje šířku využitého VF pásma, což dovoluje zvýšit počet souběžně pracujících vysílačů na trojnásobek. Celkový počet frek-
vencí dostupných pro zařízení série ULX-D tak dosahuje v High Density módu počtu až 47 pro jeden 6 MHz TV kanál (s odstupem 125 kHz). Při vzájemné viditelnosti 
vysílače a přijímače poskytuje provozní dosah 30 m. Ve standardním nastavení je k dispozici  17 simultánních frekvencí (na jeden 6 MHz TV kanál) a dosah až 100 m.
V aplikacích, kde je kritickým požadavkem stabilita přenosu, najde využití nová funkce Bodypack Frequency Diversity, jež je k dispozici u dvou a čtyřkanálových 
verzí přijímačů. Dovoluje přijímat totožný (zálohovaný) signál ze dvou bodypacků na dvou odlišných frekvencích, mezi kterými automaticky přepíná v řádu mili-
sekund a bez výpadku zvukového materiálu.
V moderním digitalizovaném prostředí se uplatní integrované rozhraní Dante, umožňující nízkolatenční distribuci nekomprimovaného vícekanálového digitálního 
signálu prostřednictvím Ethernetové sítě.  Výhodou není pouze možnost využití levných a dostupných kabelových rozvodů, ale také dokonalá vzájemná synchroni-
zace vzorkovacích frekvencí, automatická detekce připojených zařízení a uživatelsky přívětivý routing. S rozhraním Dante jsou kompatibilní vícekanálové přijímače 
ULXD4D a ULXD4Q.
K nejsledovanějším parametrům patří spotřeba baterií, jež přímo ovlivňuje provozní náklady. Systémy ULX-D  na dvojici alkalických AA baterií zvládnou 11 hodin 
plného provozu. Nabízí se také možnost použít dedikované inteligentní Li-Ion akumulátory (SB900), které již po jedné hodině nabíjení dosahují  50% své kapacity 
a pro plné nabití si vystačí se třemi hodinami pobytu v nabíječce. Odhad zbývající provozní doby se zobrazuje na displejích přijímače i vysílače.
Královskými disciplínami, ve kterých řada Shure ULX-D překonává konkurenční produkty nejvýrazněji, je variabilita, konfigurovatelnost a potenciál pro další bu-
doucí rozšiřování. Uživatel má na výběr ze tří verzí rackových příjímačů (1, 2 a 4-kanálový), deseti variant ručních vysílačů (s vyměnitelnými mikrofonními vložkami 
sérií SM, KSM a Beta) a bodypacku, který je díky univerzálnímu konektoru TQG (4-pin mini-XLR) kompatibilní se širokou škálou klopových či hlavových mikrofonů, 
nebo s nástrojovými kabely.

Vysílač ULX-D1 bodypack:
Konektor: 4-pin TQG
Automatické nastavení vstupního zisku
Funkce: On/Off a Mute
Podsvícený displej
Výkon: 1mW / 10mW / 20mW
Anténa: odnímatelná ¼ vlnová
Napájení: 2x AA baterie, nebo Li-Ion 
akumulátor Shure SB900
Výdrž: 11hod. (s alkalickou AA baterií, 
nebo akumulátorem)
Externí kontakty pro nabíječku SBC200
Materiál: odlévaný hliník
Rozměry: 86 x 66 x 23mm
Hmotnost: 142g (bez baterií)
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Přijímač ULX-D4D:
Počet audio kanálů: 2; Konstrukce: diverzitní; Podsvícený displej; Gain: -18 až +42dB (1dB krok)

Funkce Audio Summing (možnost smíchání kanálů do společného výstupu)
Funkce Bodypack Frequency Diversity (jištění VF provozu záložní frekvencí)

Funkce Yamaha device ID (zjednodušené patchování kanálů pro mixy řady Yamaha CL)
Přepínatelná výstupní úroveň: Mic/Line 

Analogový výstup: 2x XLR ; Digitální výstup: Dante 
Síťové rozhraní: 2x Ethernet 1Gbps

Anténa: 2x odnímatelná (kaskádování RF portů); Napájení: interní
Materiál: ocel + hliník; Rozměry: 482 x 274 x 44mm, 19“ rack, 1U 

Hmotnost: 3,36kg

Vysílač ULX-D2
handheld:
Vyměnitelné mikrofonní vložky: Beta 58A, Beta 87A, 
Beta 87C, KSM8B, KSM8N, KSM9, KSM9HS, SM58, SM86, SM87
Funkce On/Off a Mute
Podsvícený displej
Výkon: 1mW / 10mW / 20mW
Anténa: integrovaná spirálová
Napájení: 2x AA baterie, nebo Li-Ion akumulátor Shure SB900
Výdrž: 11hod. (s alkalickou AA baterií, nebo akumulátorem)
Externí kontakty pro nabíječku SBC200
Materiál: obráběný hliník
Rozměry: 256 x 51mm
Hmotnost: 340g (bez baterií)

Přijímač ULX-D4Q:
Počet audio kanálů: 4; Konstrukce: diverzitní; Podsvícený displej; Gain: -18 až +42 dB (1 dB krok)

Funkce Audio Summing (možnost smíchání kanálů do společného výstupu); Funkce Bodypack Frequency Diversity (jištění VF provozu záložní frekvencí)
Funkce Yamaha device ID (zjednodušené patchování kanálů pro mixy řady Yamaha CL); Přepínatelná výstupní úroveň: Mic/Line; Analogový výstup: 4x XLR; Digitální 

výstup: Dante; Síťové rozhraní: 2x Ethernet 1 Gbps; Anténa: 2x odnímatelná (kaskádování RF portů)
Napájení: interní; Materiál: ocel + hliník; Rozměry: 482 x 274 x 44 mm, 19“ rack, 1U; Hmotnost: 3,45 kg

Přijímač ULX-D4:
Počet audio kanálů: 1 
Konstrukce: diverzitní
Podsvícený displej
Gain: -18 až + 42dB (1dB krok)
Přepínatelná výstupní úroveň: Mic/Line
Analogový výstup: XLR + Jack 6,3mm
Síťové rozhraní: 1x Ethernet 10/100Mbps
Anténa: 2x odnímatelná
Napájení: externí adaptér
Materiál: galvanizovaná ocel
Rozměry: 171 x 197 x 42mm, ½ 19“ rack, 1U
Hmotnost: 900g 
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Microflex® Advance™ - MXA
Korporátní konference se velmi často odehrávají v designově dokonale vyladěném prostředí s prvotřídní vizuální estetikou a... s příšernou kvalitou ozvučení. 
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 řiditelné snímací pole „Steerable Coverage“, jež je schopné naprosto věrně zachytit každý zvukový detail, elegantní vedení signálu ethernetovými rozvody v nízkolatenční 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 požadavky na estetický vzhled prostoru musely ustupovat požadavkům na zvukovou kvalitu či naopak, a hlavně... IT profesionálové 
již nemusí být experty v audio oblasti a přesto mohou svým zákazníkům poskytnout dokonalý zvuk. Celý systém je složen z několika komponentů, mezi kterými hrají klíčovou roli mikrofony 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 současně nabízí snadnou konfiguraci presetů, šablon a směrových patternů. Provozní stav je 
elegantně indikován LED proužkem v osmi volitelných barvách, samotné panely jsou dodávany v černém, bílém a hliníkovém provedení, jež dovoluje individuální barevnou úpravu. Pro snadnou instalaci slouží příruba v obvyklém formátu Vesa-D.
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Elegantní stolní mikrofon MXA310 je druhým „neviditelným“ 
typem v řadě Microflex Advance. Obsahuje čtyři samostatné 
snímací zóny, pro každou z nich lze individuálně nastavit  
kardioidní, superkardioidní, hyperkardioidní, 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 
konferenčním stolem. Na okraji mikrofonu jsou umístěna čtyři 
programovatelná dotyková 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 výstupních rozhraní ANI4IN a AN4OUT. Umožňují 
připojení 4 analogových mikrofonních 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 řešení dovoluje snadnou montáž 
v nenápadné a nepřekážející pozici, například pod deskou stolu.
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SRH 1840 
Profesionální otevřená sluchátka Shure SRH1840 se mohou pochlubit indi-
viduálně vybíranými a pečlivě laděnými 40mm neodymiovými měniči, které 
poskytují bezkonkurenční akustický výkon s lehce zdůrazněnými jemnými 
výškami a velmi přesným podáním basů.
Vývoj modelu SRH1840 staví na nejnovějších poznatcích přesné elektromechaniky, při výrobě jsou v široké míře používány 
prémiové materiály jako letecký hliník a nerezová ocel a ručně finalizovaný výrobek je díky tomu extrémně lehký a při tom 
současně trvanlivý. Dlouhodobé spolehlivosti napomáhá rovněž kvalitní odnímatelný kabel s dvojicí konektorů MMCX, 
vyrobený z bezkyslíkaté mědi a vyztužený Kevlarem. V modelu SRH1840 uživatel dostává do rukou dokonalá sluchátka 

Kabel: odnímatelný, 2 konektory, bezkyslíkatá měď
Délka kabelu: 2,1m
Konektor: Jack 3,5mm (zlacený) + redukce Jack 6,3mm
Hmotnost: 268g
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Konstrukce: otevřená, circumaurální
Citlivost: 96dB SPL/mW
Maximální výkon: 1000mW
Impedance: 65Ω
Frekvenční rozsah: 10Hz-30kHz

vhodná pro masteringové aplikace i kritický poslech. Otevřená circumaurální konstrukce nabízí bezkonkureční poslechový 
zážitek, který charakterizuje výjimečně věrný zvuk, široké stereo a nečekaně hluboké podání zvukového obrazu. 
Sluchátka však neopomíjejí ani pohodlí, jež je při dlouhodobé studiové práci naprosto nezbytné – náušníky potažené 
příjemným velurem jsou vyrobeny z husté pěny, která se dokáže dobře přizpůsobit tvaru hlav uživatele. Stejné vlastnosti 
má také bohatě polstrovaný hlavový pás, pocitově ještě snižující již tak nízkou hmotnost sluchátek.
Jako potvrzení legendární trvanlivosti a kvality Shure jsou sluchátka individuálně testována a doplněna o unikátní sériové 
číslo. Součástí dodávky je také bohaté příslušenství, zahrnující náhradní velurové náušníky, dva kabely, zlacenou redukci 
Jack 3,5-6,3 mm a tvrdé pouzdro uzavíratelné zipem.



Genelec - 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 domácích variantách,
uvažuje nad tím, že myšlenka spojit
reproduktory a zesilovače do jednoho
dokonale vyladěného a bezvadně
hrajícícho celku, tu nebyla odjakživa.

Poprvé s nápadem připojit ke každému reproduktoru vícepásmového systému jeho 
vlastní zesilovač, přišli ve druhé polovině 70. let 20. století pozdější zakladatelé firmy 
Genelec - konstruktéří Ilpo Martikainen a Topi Partainen. A právě neotřelý přístup a snaha 
o naprosto originální řešení obvyklých akustických i elektrotechnických otázek se stala 
nosnou filozofií 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 věnuje firma také malým 
a chytrým  vychytávkám, které usnadňují uživatelům práci. Nezapomíná se však ani na 
životní prostředí, a tak je pro Genelec jedním z nejdůležitějších kritérií též maximální 
ekologická přívětivost a energetická nenáročnost jejích produktů.
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Genelec SAM
studiové monitory, které umí opravit nedostatky prostoru
O akusticky dokonalém prostoru, při jehož návrhu projektant dodržel všechny rozměrové, tva-
rové a materiálové zásady frekvenčně neutrálního prostředí, si může mnoho studií, včetně 
mnoha profesionálních, nechat jen zdát. Častěji se musí jejich provozovatelé spokojit s režií 
umístěnou „kde se dá“. Je jasné, že akustické vlastnosti takové režie bývají spíše kompro-
misní, než dokonalé. A právě pro tato studia přináší finská firma Genelec řadu monitorů SAM, 
vybavenou automatickou korekcí prostoru. 
Ta kombinuje funkce dálkového řízení parametrů po Ethernetové síti SAM (Smart Active Monitor) a GLM 2.0 (Genelec Loudspeaker 
Management) a autokalibrační technologii AutoCal. Za pomoci počítače, měřícího mikrofonu, DSP a testovacích signálů auto-
maticky nastaví pro každý z komponentů poslechového systému (až 25 monitorů a 5 subwooferů) optimální hlasitostní úroveň, 
časový a fázový průběh a především prostřednictvím účinných filtrů upraví frekvenční odezvu monitoru tak, aby jeho zvuk byl, bez 
ohledu na vlastnosti prostoru a umístění, vždy lineární a dokonale kmitočtově vyvážený. Kalibrace je možná nejen pro tzv. „Sweet 
Spot“, ale také pro další poslechová místa.

Aktivní studiové monitory SAM Compact
Vychází z osvědčené série aktivních monitorů 8000, jež okouzlila studiový svět originálními korpusy z litého hliníku. Ty 
zaručují boxu maximální vnitřní objem, a z něj plynoucí schopnost přesné reprodukce nízkých frekvencí, při současně 
kompaktních vnějších rozměrech a bezkonkurenční tuhosti skříně. 
Perfektní distribuce středů a výšek s dokonale plochou odezvou ve sweet spotu i mimo něj je dílem revoluční horny DCW 
(Directivity Control Waveguide). Ta současně zvyšuje citlivost systému až o 6 dB, zlepšuje podání stereoprostoru a snižu-
je zkreslení. Nedílnou součástí kompaktních studiových monitorů je také unikátní gumový stojánek Iso-Pod, který brání 
přenosu rezonancí mezi reproboxem a podložkou a současně umožňuje jeho široké  vertikální nasměrování. 

8330A SAM™
Model na pomezí kompaktní a střední kategorie díky 5“ 
wooferu zvyšuje maximální dosažitelný akustický tlak na 
104dB a frekvenční rozsah na 45 Hz-23kHz. Uplatní se v 
podobných aplikacích jako typ 8320A, je však vhodný i 
jako referenční poslech pro větší poslechové místnosti.

Dvoupásmový aktivní studiový monitor
Max. SPL: 104dB
Frekvenční rozsah: 45Hz-23kHz (@ -6dB)
Frekvenční rozsah: 58Hz-20kHz (@ +/-1,5dB)
Konfigurace reproduktorů: 5“ + 0,75“
Horna: DCW (Directivity Control Waveguide)
Zesilovač: BiAmp Class D
Výkon: 50W (basy) + 50W (výšky)
Elektronická výbava: AutoCal, GLM, ISS
Další výbava: Iso-Pod, montážní body pro zavěšení
Rozměry: 299 x 189 x 178mm
Hmotnost: 5,5kg
Konektory: 1x XLR In (analog), 
1x XLR In + 1x XLR Out (AES/EBU), 2x RJ45 (síť)

8430A IP SAM™
Typ akustickými i elektronickými parametry odpovídá mo-
delu 8330A, disponuje však rozšířenou digitální konektivi-
tou pro AoIP (Audio over IP) aplikace. Prostřednictvím ko-
nektoru EtherCon (RJ45) umožňuje připojit digitální síťové 
zdroje signálu kompatibilní s protokoly AES67 a Ravenna s 
podporou všech obvyklých vzorkovacích frekvencí.

Dvoupásmový aktivní studiový monitor
Max. SPL: 104dB
Frekvenční rozsah: 45Hz-23kHz (@ -6dB)
Frekvenční rozsah: 58Hz-20kHz (@ +/-1,5dB)
Konfigurace reproduktorů: 5“ + 0,75“
Horna: DCW (Directivity Control Waveguide)
Zesilovač: BiAmp Class D
Výkon: 50W (basy) + 50W (výšky)
Elektronická výbava: AutoCal, GLM, ISS
Další výbava: Iso-Pod, montážní body pro zavěšení
Rozměry: 299 x 189 x 178mm
Hmotnost: 5,5kg
Konektory: 1x XLR In (analog), 1x RJ45 (etherCON) pro 
AES67, 2x RJ45 (síť)

8320A SAM™
Kompaktní monitor určený především pro prostorově limitované re-
žie. Výkon zesilovače 2x50 W BiAmp, ve spojení s 4“ wooferem a 0,75“ 
tweeterem (s neodymiovými magnety) dokáže vytvořit akustický tlak 
až 100 dB v pásmu 55 Hz – 23 kHz. Tyto vlastnosti jej přímo předurčují 
pro náročný kritický poslech na přenosových vozech, v televizních a 
rádiových režiích, v profesionálních a také v náročných domácích stu-
diích. 

Dvoupásmový aktivní studiový monitor
Max. SPL: 100dB
Frekvenční rozsah: 55Hz-23kHz (@ -6dB)
Frekvenční rozsah: 66Hz-20kHz (@ +/-1,5dB)
Konfigurace reproduktorů: 4“ + 0,75“
Horna: DCW (Directivity Control Waveguide)
Zesilovač: BiAmp Class D
Výkon: 50W (basy) + 50W (výšky)
Elektronická výbava: AutoCal, GLM, ISS
Další výbava: Iso-Pod, montážní body pro zavěšení
Rozměry: 242 x 151 x 142mm
Hmotnost: 3,2kg
Konektory: 1x XLR In (analog), 2x RJ45 (síť)
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8340A SAM™
Střední model se 6,5“ wooferem je optimální volbou pro každé 
profesionální projektové nebo postprodukční studio, kde skvě-
le poslouží v úloze hlavního, nebo referenčního „nearfield“ po-
slechu. BiAmp zesilovače třídy D o výkonu 150 + 150W mu za-
jišťují maximální akustický tlak až 110dB v pásmu 38Hz-22kHz.

Dvoupásmový aktivní studiový monitor
Max. SPL: 110dB
Frekvenční rozsah: 38Hz-22kHz (@ -6dB)
Frekvenční rozsah: 44Hz-20kHz (@ +/-1,5 dB)
Konfigurace reproduktorů: 6,5“ + 0,75“
Horna: DCW (Directivity Control Waveguide)
Zesilovač: BiAmp Class D
Výkon: 150W (basy) + 150W (výšky)
Elektronická výbava: AutoCal, GLM, ISS
Další výbava: Iso-Pod, montážní body pro zavěšení
Rozměry: 365 x 237 x 223mm
Hmotnost: 8,4kg
Konektory: 1x XLR In (analog), 1x XLR In + 1x XLR Out  
AES/EBU), 2x RJ45 (síť)

8350A SAM™
Výkonný typ, u kterého wooferu o nejžádanějším průměru 8“ a 
účinnému 1“ tweeter dodává energii Class D BiAmp zasilovač 
o výkonu 200 + 150W. Díky maximálnímu akustickému tlaku 
112dB a frekvenčnímu rozsahu 33Hz-22kHz se tento model 
výborně uplatní ve všech studiových aplikacích, kde dokáže 
zajistit vyvážený přednes s perfektním podáním dynamiky 
v celém frekvenčním spektru a to i bez použití doplňkového 
subwooferu.

Dvoupásmový aktivní studiový monitor
Max. SPL: 112dB
Frekvenční rozsah: 33Hz-22kHz (@ -6 dB)
Frekvenční rozsah: 38Hz-20kHz (@ +/-1,5dB)
Konfigurace reproduktorů: 8“ + 1“
Horna: DCW (Directivity Control Waveguide)
Zesilovač: BiAmp Class D
Výkon: 200W (basy) + 150W (výšky)
Elektronická výbava: AutoCal, GLM, ISS
Další výbava: Iso-Pod, montážní body pro zavěšení
Rozměry: 452 x 286 x 278mm
Hmotnost: 12,8kg
Konektory: 1x XLR In (analog), 1x XLR In + 1x XLR Out (AES/
EBU), 2x RJ45 (síť)

Aktivní studiové monitory SAM Coaxial
Pro velké poslechové prostory a náročné podmínky profesionálních studií 
jsou určeny koaxiální monitory Genelec SAM. Představují vlastně zvětše-
nou verzi kompaktních typů, s níž sdílí jak hliníkové korpusy a horny DCW, 
tak izolační stojánky Iso-Pod. Odlišnosti spočívají především ve vyšším 
akustickém výkonu a třípásmové konstrukci s koaxiálními středovýško-
vými reproduktory.

8260A SAM™
Třípásmový typ v konfiguraci 10“ + 5“ + 0,75“ určený pro nejnáročnější studiové aplikace. Konstrukce s uni-
kátním hladkým koaxiálním středovýškovým reproduktorem MDC podává výjimečně přesný stereoobraz bez 
difrakčních vln, které obvykle zkreslují přednes běžných koaxiálních měničů. Díky výkonu TriAmp zesilovače 
150 + 120 + 120 W může poskytovat akustický tlak až 113 dB s frekvenčním rozsahem 23 Hz - 40 kHz, což 
dostačuje i pro velké produkční, postprodukční a masteringové režie. Vedle analogového vstupu je vybaven 
také digitálním konektorem XLR AES/EBU.

Třípásmový koaxiální 
aktivní studiový monitor
Max. SPL: 113 dB
Frekvenční rozsah: 
23 Hz – 40 kHz (@ -6 dB)
Frekvenční rozsah: 
29 Hz – 21 kHz (@ +/-1 dB)
Konfigurace reproduktorů: 
10“ + 5“/0,75“ (coaxial)
Horna: DCW (Directivity Control 
Waveguide)
Zesilovač: TriAmp 
Výkon: 150 W (basy) + 
120 W (středy) + 120 W (výšky)
Elektronická výbava: 
AutoCal, GLM, ISS
Další výbava: Iso-Pod, 
montážní body pro zavěšení
Rozměry: 593 x 357 x 347 mm
Hmotnost: 27,5 kg
Konektory: 1x XLR In (analog), 
1x XLR In + 1x XLR Out (AES/EBU), 
2x RJ45 (síť)
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8351A SAM™
Aktivní třípásmový studiový monitor s neobvyklou koncepcí, určený pro střední 
a větší studia s maximálními nároky na kvalitu přednesu i akustický výkon. Je-
diným viditelným reproduktorem je 5“ měnič středního pásma, hostící ve svém 
středu 0,75“ koaxiální tweeter. Zbytek čelní stěny tvoří unikátní zvukovod Ma-
xDCW, za kterým jsou skryty dva 8,5x4“ oválné woofery, zajišťující precizní po-
dání spodních frekvencí. Originální koncepce zvukovodu slibuje vyvážené po-
krytí v širokém vyzařovacím úhlu, díky tomu lze monitory dle potřeby libovolně 
umístit v horizontální i vertikální pozici. Výkonová sekce je řešena jako TriAmp 
se samostatným zesilovačem pro každé pásmo (150W pro basy, 120W pro stře-
dy a 90 W pro výšky, celkem tedy 360W). Frekvenční rozsah je neuvěřitelných 
32Hz-40kHz, při maximálním akustickém tlaku až 110dB. Rozměry boxu 8351A 
při tom nepřekračují velikost běžného 8“ nearfield monitoru.

Třípásmový koaxiální aktivní studiový monitor
Max. SPL: 111dB 
Frekvenční rozsah: 32Hz-35kHz (@ -6dB)
Frekvenční rozsah: 38Hz-21kHz (@ +/-1,5dB)
Konfigurace reproduktorů: 2x 8,5x4“ (oval) + 5“/0,75“ (coaxial)
Horna: MaxDCW (Directivity Control Waveguide)
Zesilovač: TriAmp 
Výkon: 150W (basy) + 120W (středy) + 90W (výšky)
Elektronická výbava: AutoCal, GLM, ISS
Další výbava: Iso-Pod, montážní body pro zavěšení
Rozměry: 452 x 287 x 278mm
Hmotnost: 19kg
Konektory: 1x XLR In (analog), 1x XLR In + 1x XLR Out (AES/EBU), 2x RJ45 (síť)

Aktivní studiové monitory SAM Master
Nekompromisní výkon a prvotřídní kvalitu pro ta nejnáročnější prostředí předních světových produkčních, masterin-
gových, rozhlasových, televizních a filmových postprodukčních studií přináší série monitorů SAM Master. Obsahuje 
řadu modelů využívajících předností tradiční dřevěné ozvučnice, využitelné ve vertikálním i horizontálním umístění, 
se schopností zabudování a architektonického zakomponování systémů do stěn studia a s možností oddělené rac-
kové instalace zesilovače a elektronického managementu.

1237A SAM™
Třípásmový aktivní studiový monitor
Max. SPL: 118dB
Frekvenční rozsah: 32Hz-22kHz (@ -6dB)
Frekvenční rozsah: 
37Hz-20kHz (@ +/-2,5dB)
Konfigurace reproduktorů: 12“ + 5“ + 1“
Horna: DCW (Directivity Control 
Waveguide)
Zesilovač: TriAmp
Výkon: 500W (basy) + 250W (středy) 
+ 200W (výšky)
Elektronická výbava: AutoCal, GLM, ISS
Rozměry: 680 x 400 x 380mm
Hmotnost: 42kg (ozvučnice) 
+ 6kg (modul se zesilovači)
Konektory: 1x XLR In (analog), 1x XLR In 
+ 1x XLR Out (AES/EBU), 2x RJ45 (síť)

1238A SAM™
Třípásmový aktivní
studiový monitor
Max. SPL: 121dB
Frekvenční rozsah: 30Hz-22kHz (@ -6dB)
Frekvenční rozsah: 35Hz-20kHz (@ +/-2dB)
Konfigurace reproduktorů: 15“ + 5“ + 1“
Horna: DCW (Directivity Control Waveguide)
Zesilovač: TriAmp
Výkon: 500W (basy) + 250W (středy)
+ 200W (výšky)
Elektronická výbava: AutoCal, GLM, ISS
Rozměry: 680 x 400 x 380mm
Hmotnost: 57kg (ozvučnice)
+ 6kg (modul se zesilovači)
Konektory: 1x XLR In (analog), 1x XLR In
+ 1x XLR Out (AES/EBU), 2x RJ45 (síť)

1238AC SAM™
Třípásmový aktivní studiový monitor pro středový kanál surroundu
Max. SPL: 121dB; Frekvenční rozsah: 30Hz-22kHz (@ -6dB); Frekvenční rozsah: 35Hz-20kHz (@ +/-2dB)
Konfigurace reproduktorů: 2x10“ + 5“ + 1“
Horna: DCW (Directivity Control Waveguide)
Zesilovač: TriAmp; Výkon: 500W (basy) + 250W (středy) + 200W (výšky)
Elektronická výbava: AutoCal, GLM, ISS
Rozměry: 350 x 950 x 453 mm; Hmotnost: 57kg (ozvučnice) + 6kg (modul se zesilovači)
Konektory: 1x XLR In (analog), 1x XLR In + 1x XLR Out (AES/EBU), 2x RJ45 (síť)
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1238CF SAM™
Třípásmový aktivní studiový monitor
Max. SPL: 117dB
Frekvenční rozsah: 50Hz-20kHz (@ -6dB)
Frekvenční rozsah: 57Hz-20kHz (@ +/-2dB)
Konfigurace reproduktorů: 2x8“ + 5“ + 1“
Horna: DCW (Directivity Control Waveguide)
Zesilovač: TriAmp
Výkon: 150W (basy) + 120W (středy) + 120W (výšky)
Elektronická výbava: AutoCal, GLM, ISS
Rozměry: 610 x 470 x 257mm
Hmotnost: 42kg (zesilovače integrované v ozvučnici)
Konektory: 1x XLR In (analog), 1x XLR In
+ 1x XLR Out (AES/EBU), 2x RJ45 (síť)

1238DF SAM™
Třípásmový aktivní studiový monitor
Max. SPL: 117dB
Frekvenční rozsah: 50Hz-20kHz (@ -6dB)
Frekvenční rozsah: 57Hz-20kHz (@ +/-2dB)
Konfigurace reproduktorů: 2x8“ + 5“ + 1“
Horna: DCW (Directivity Control Waveguide)
Zesilovač: TriAmp
Výkon: 500W (basy) + 250W (středy) + 200W (výšky)
Elektronická výbava: AutoCal, GLM, ISS
Rozměry: 610 x 470 x 257mm
Hmotnost: 36 kg (ozvučnice) + 6 kg (modul se zesilo-
vači)
Konektory: 1x XLR In (analog), 1x XLR In
+ 1x XLR Out (AES/EBU), 2x RJ45 (síť)

1234A SAM™
Třípásmový aktivní studiový 
monitor
Max. SPL: 125dB
Frekvenční rozsah:
29Hz-21kHz (@ -6dB)
Frekvenční rozsah:
34Hz-20kHz (@ +/-2dB)
Konfigurace reproduktorů:
2x 12“ + 5“ + 1“
Horna: DCW (Directivity Control Wave-
guide)
Zesilovač: TriAmp
Výkon: 2x 750W (basy) + 400W (středy) 
+ 250W (výšky)
Elektronická výbava:
AutoCal, GLM, ISS
Rozměry: 700 x 890 x 383mm
Hmotnost: 73kg (ozvučnice) 
+ 11,2kg (modul se zesilovači)
Konektory: 1x XLR In (analog), 
1x XLR In + 1x XLR Out (AES/EBU), 
2x RJ45 (síť)

1236A SAM™
Třípásmový aktivní studiový 
monitor
Max. SPL: 130dB
Frekvenční rozsah: 17Hz-26kHz (@ -6dB)
Frekvenční rozsah: 
21Hz-20kHz (@ +/-2dB)
Konfigurace reproduktorů:
2x 18“+ 2x  5“+ 2“
Horna: DCW (Directivity Control Waveguide)
Zesilovač: TriAmp Class D
Výkon: 2x 1000W (basy)+ 800W (středy)
+ 400W (výšky)
Elektronická výbava:
AutoCal, GLM, ISS
Rozměry: 960 x 1180 x 650mm
Hmotnost: 182kg (ozvučnice) + 11,2kg (modul 
se zesilovači)
Konektory: 1x XLR In (analog), 1x XLR In + 1x 
XLR Out (AES/EBU), 2x RJ45 (síť)
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Aktivní studiové subwoofery SAM
Ačkoliv je frekvenční odezva studiových monitorů Genelec v nízkých kmito-
čtech zcela dostačující, může být někdy výhodné doplnit je navíc o hlubo-
kotónový subwoofer. Ať už z důvodů akustických vlastností prostoru, nebo 
kvůli časté nemožnosti zcela optimálního umístění hlavního poslechu. Sub-
woofery Genelec SAM se díky pokročilému DSP managementu snadno za-
pojí do systému síťového řízení GLM 2.0 a mohou tak společně s hlavními 
monitory využívat výhod autokalibrační technologie AutoCal, jež automatic-
ky nastaví nejen frekvenční charakteristiku, ale i potřebná zpoždění, fáze, 
úrovně a dělící kmitočty crossoveru.
Unikátním prvkem konstrukce subwooferů SAM je ozvučnice Laminar Spiral 
Enclosure (LSE). Jedná se o válcové tělo vyrobené z kovového plátu, který 
tvoří hladké spirálové potrubí, jež funguje jako extrémně dlouhý a efektivní 
bassreflex. Proudění vzduchu v tomto prostředí je dokonale laminární, bez 
turbulencí a tedy i bez nežádoucího zkreslení. Výhodou je nejen velmi čisté a 
detailní podání basů a vysoká účinnost, ale také celkově kompaktní rozměry, 
vysoká tuhost a nízká hmotnost boxu.

7350A SAM™
Kompaktní subwoofer určený jako doplněk monitorů typu 8320A a 8330A. 
Je použitelný ve stereofonním i surround (5.1) zapojení.

Aktivní studiový subwoofer
Max. SPL: 104dB; Frekvenční rozsah: 22Hz-100/160Hz (@ -6dB)
Konfigurace reproduktorů: 1x 8“ 
Zesilovač: Class D; Výkon: 150W 
Elektronická výbava: AutoCal, GLM, ISS
Rozměry: 410 x 350 x 319mm; Hmotnost: 19kg
Konektory: 6x analog XLR In (5.1 surround), 
5x analog XLR Out, 1x XLR In + 1x XLR Out (AES/EBU), 2x RJ45 (síť)

7360A SAM™
Výkonný a relativně skladný subwoofer použitelný ve stereofonním 
zapojení i různých surround (5.1, 7.1) režimech s možností bypassování 
pomocí footswitche.

Aktivní studiový subwoofer
Max. SPL: 109dB
Frekvenční rozsah: 19Hz-100/150Hz (@ -6dB)
Konfigurace reproduktorů: 1x 10“ 
Zesilovač: Class D
Výkon: 300W 
Elektronická výbava: AutoCal, GLM, ISS
Rozměry: 527 x 462 x 365mm
Hmotnost: 27kg
Konektory: 8x analog XLR In/Out  (7.1 surround), 1x XLR In
+ 1x XLR Out (AES/EBU), 2x RJ45 (síť), Jack 6,3mm (bypass)

7370A SAM™
Výkonný subwoofer určený pro střední a větší poslechové prostory 
s možností stereof i surround (5.1, 7.1) zapojení. Bypass spínatelný foot-
switchem.

Aktivní studiový subwoofer
Max. SPL: 113dB
Frekvenční rozsah: 19Hz-100/150Hz (@ -6dB)
Konfigurace reproduktorů: 1x 12“ 
Zesilovač: Class D
Výkon: 400W 
Elektronická výbava: AutoCal, GLM, ISS
Rozměry: 625 x 555 x 496mm
Hmotnost: 48kg
Konektory: 8x analog XLR In/Out (7.1 surround),
1x XLR In + 1x XLR Out (AES/EBU), 2x RJ45 (síť), Jack 6,3mm (bypass)

7271A SAM™
Nejvýkonnější model ze série SAM subwooferů. Díky ultimátní
konfiguraci 2x 12“ a schopnosti vytvořit akustický tlak až 118dB
vyhoví i ve velkých masteringových a postprodukčních režiích.
Je určen výhradně pro digitální propojení v režimech surround
(5.1, 7.1) a stereo.

Aktivní studiový subwoofer
Max. SPL: 118dB
Frekvenční rozsah: 19Hz-100Hz (@ -6dB)
Konfigurace reproduktorů: 2x 12“ 
Zesilovač: Class D
Výkon: 500W 
Elektronická výbava: AutoCal, GLM, ISS
Rozměry: 755 x 803 x 490mm
Hmotnost: 82kg
Konektory: 4x XLR In + 4x XLR Out (AES/EBU), 2x RJ45 (síť),
Jack 6,3mm (bypass)
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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 zesilovače. V průběhu 
krátké doby však produkce zamířila do oblasti ozvučovací techniky a již ve druhé polovi-
ně 70. let patřila společnost QSC mezi přední hráče na trhu profesionálních výkonových 
zesilovačů. 

Prudký technologický rozvoj, charakteristický pro období přelomu tisíciletí značku QSC 
postupně vyprofiloval jako jednoho z hlavních technologických hybatelů v audio-vizu-
ální sféře a v jejím portfoliu k profesionálním reproboxům, line-array systémům, zesi-
lovačům a mixážním pultům určeným převážně pro použití v hudební a zábavní oblasti 
přidal navíc velký balík specifických produktů vhodný pro ozvučení v kinech.  Nejnovější 
sféru, v níž firma QSC aktuálně úspěšně působí, představují sofistikovaná síťová zařízení 
pro instalační a konferenční aplikace.

Klíčovým pojmem 21. století se stala tzv. systémová integrace a značka QSC je opět jed-
ním z tahounů tohoto trendu. Její nabídka tedy není tvořena pouze samostatnými pro-
duktovými řadami, ale veškeré výrobky jsou vyvíjeny tak, aby byly navzájem kompatibil-
ní, svými funkcemi se doplňovaly, ve vzájemném propojení poskytly uživateli podstatně 
širší možnosti, vyšší výkon a tedy i větší užitek než samostatně.  Aktivní prvky (zesilovače, 
mixpulty) obsahují DSP jednotky s precizně vyladěným továrním nastavením, jež doká-
že dostat z připojených dedikovaných reproboxů naprosté 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 produktovými sériemi, ale 
také uvnitř samotných výrobků. V aktivních reproboxech DSP jednotka vždy přesně ví, 
co v daný okamžik dělá zesilovač i reproduktor 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 uživateli po-
skytuje výsledek, který je se samostatnými komponenty, byť sebevíce kvalitními, jedno-
duše nedosažitelný.

Ještě vyšší úroveň integrace představují vlastní elektronické součástky, z nichž se výrob-
ky skládají. V obvodech zesilovačů jsou kupříkladu použity speciálně vyvinuté výkonové 
tranzistory, jejichž  parametry a fázová i časová synchronizace dovolují provoz v unikát-
ním tzv. můstkově-paralelním 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 samozřejmě nemyslitel-
ný bez kvalitních vývojářů a techniků. Společnost QSC je však známá velmi otevře-
ným a moderním přístupem k pracovním podmínkám, více než čtyřem stovkám 
svých zaměstnanců nabízí neformální, příjemné a zábavné prostředí a je rovněž dr-
žitelem titulu „Best Place to Work“ (Nejlepší místo pro práci), díky čemuž představuje 
v audiooblasti velmi atraktivního zaměstnavatele, pro kterého rádi pracují ti nejlepší od-
borníci z celého světa.

16



17

Q-SYS zcela nová technologická
platforma pro AV instalace
QSC Q-SYS je integrované, snadno rozšiřitelné řešení pro 
distribuci audio/video signálu a řízení distribuční sítě, kte-
ré 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, kte-
ré využívají systém Q-SYS čerpají výhody spočívající v jednoduchosti, spolehlivosti a technické 
podpoře vycházející z jediného zdroje. Navíc mohou svým zákazníkům nabídnout širokou škálu 
konfigurací systému při minimálních požadavcích na skladové zásoby.„Q-SYS je, ve srovnání se staršími systémy, řešením pro nové století, s mnohem 
větším výkonem, schopnostmi, rozšiřitelností a vyžadující mnohem méně instalova-
ného hardwaru. Podtrženo, sečteno, Q-SYS překonává naprosto vše.“
(Rod Sintow, Pro Sound & Video - Florida and Californiainstaller - New World Center, Mi-
ami Beach, FL)

Výkon, spolehlivost, uživatelská jednoduchost
Se šířkou záběru schopnou pokrýt i ty nejkomplexnější konfigurace je Q-SYS připraven splnit po-
žadavky 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 
aplikacích, 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 pod-
porou nabízí Q-SYS nepřekonatelnou užitnou hodnotu, využitelnou napříč ce-
lým spektrem instalačního ozvučení.

QSC CXD4.2Q

QSC Q-SYS Core 250 i

QSC Q-SYS Core 1100

QSC Q-SYS Core 3000



QSC TouchMix-30 Pro
Více vstupů, více funkcí a ještě rychlejší práce.
Vyladěné presety, chytří pomocníci i spousta šikovných nástrojů.

Jednoduše více PRO!

NOVINKA!
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Nové PRO funkce:

celkem 32 vstupů
velká 10“ Multi-Touch obrazovka
rychlý a přehledný routing vstupů a výstupů
funkce Copy a Paste
8 linkovatelných podskupin se šestipásmovým parametrickým EQ, HPF, LPF a limiterem
Anti-Feedback Wizard
Room Tuning Wizard
2x Real Time Analyzer (RTA)
32-kanálové I/O USB rozhraní kompatibilní s počítači Mac®
32-stopý Record/Playback přímo na USB disk
přehrávání MP3 přímo z USB...



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

TouchMix 8
Celkový počet vstupů: 12
Mikrofoní vstupy: 4 (XLR)

Kombinované Mic/Line vstupy: 4 (Combo)
Linkové vstupy: 4 (2 x stereo Jack 6,3)

Samostatný kanál pro USB: stereo
Celkový počet výstupů: 6

Main LR: (XLR)
Mono Aux: 4 (XLR + 1 x  stereo Jack 6,3 pro AUX 3/4 )

Sluchátkový výstup: (1 x  stereo Jack 6,3)

U řady TouchMix je pro každého zvukového mistra připravena kompletní baterie prostředků pro zpracování zvuku, zahr-
nující plně parametrický čtyřpásmový ekvalizér doplněný o nezávislé individuálně laditelné filtry HPF a LPF a samozřejmě 
také gate a kompresory na všech vstupech. 
Zdatně jim sekunduje sada procesorů určená k dokonalému zvukovému ošetření výstupů. Zde má zvukař pro každou 
výstupní sběrnici k dispozici 1/3 oktávový EQ, limiter, delay a čtveřici úzkých notch filtrů, jejichž úkolem je precizní a rychlý 
boj s případnou zpětnou vazbou. 
Dalšími prostředky na něž se uživatel QSC TouchMix může plně spolehnout, představují čtyři nezávislé DSP efektové 
procesory u nichž je na výběr z několika efektů typu reverb, echo, delay, chorus, nebo pitch change. 
Velkým pomocníkem, zejména pro zpěváky, kteří si nejsou svými hlasovými schopnostmi stoprocentně jistí, je pátý DSP 
procesor - korektor intonace, který je možné přiřadit jednomu libovolnému kanálu.
Nedocenitelný užitek přináší rovněž přímé vícestopé nahrávání všech vstupních kanálů a stereo výstupu na HD USB 3.0, 
který jednoduše a bez dalších mezičlánků připojíte do USB jednoho ze dvou konektorů na zadním panelu. 
Zkušený zvukař má tedy k dispozici naprosto stejné možnosti úpravy zvuku jako na velkých digitálních mixech, používa-
ných při ozvučování velkých prestižních akcí, ovšem v praktickém, snadno přenosném, takřka „kapesním“ balení. 
Výrobce však počítá také s tím, že TouchMix může ovládat i naprostý laik a proto je možné všechny funkcemi nadupané 
procesory přepnout z profesionálního režimu „Advanced“ do uživatelského režimu „Simple“, v němž se počet ovládacích 
prvků snižuje pouze na nezbytné a velmi přehledné minimum. 
Parametry zpřístupňuje rozměrný barevný dotykový displej, který v případě potřeby dálkového ovládání můžeme nahra-
dit tabletem Apple iPad komunikujícím přes WiFi. Tabletů může být současně připojeno až 10, což přináší hudebníkům 
zajímavou možnost nastavovat si autonomně hlasitostní poměry ve svých  monitorech, zvukovému mistrovi nabízí pří-
ležitost rozšířit si počet parametrů, které má okamžitě k dispozici „po ruce“ a v neposlední řadě též dovoluje nastavovat 
zvuk z libovolného místa sálu.
Práci urychluje multifunkční enkodér a čtyři uživatelsky definovaná tlačítka, zajišťující přístup k nejpoužívanjěším funkcím, 
dále je k dispozici 8 DCA, a 8 mutovacích skupin. Všechny vytvořené presety i kompletní scény lze ukládat do interní pa-
měti, nebo na externí USB flash disk. Součástí dodávky je miniaturní USB WiFi adaptér a GigBag. V seznamu doplňkového 
příslušenství najedeme adaptér pro montáž obou verzí mixu do standardního 19“ racku, ve kterém zaberou 7U.
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QSC TouchMix 16 a TouchMix 8
Kompaktní digitální mixážní pulty s dotykovým ovládáním QSC TouchMix 
přináší zcela nový rozměr zvukové kvality, výbavy a funkčních možností 
pro koncerty v lokálních hudebních klubech, firemní večírky, plesy, 
privátní akce a veškeré podobné „menší“ podniky. Prostě všude tam, 
kde byl doposud zvukař obvykle odkázán pouze na malý analogový mix, 
s nedostatečnou výbavou. 
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QSC aktivní Line Array série KLA
Aktivní ozvučovací systém KLA přináší excelentní akustický výkon a sofistikované funkce 
line array v podobě snadno použitelného výrobku, který kompletně mění zaběhané zvyk-
losti, jež v této kategorii doposud platily. S originálně jednoduchou filozofií „postav, zapoj a 
hraj“ může být systém KLA připraven k použití ve zlomku času, který obvykle vyžadují srov-
natelné produkty.
Aktivní line array s fixním zakřivením je vhodný pro širokou škálu mobilního i permanentně instalovaného ozvučení od hudebních klubů, divadel, 
společenských či zábavních center až po menší open air festivaly a další podobné aplikace. Systém je složen ze dvou základních modulů – dvoupás-
mového KLA12 se 12“ wooferem a 1,75“ výškovým driverem, kterým poskytuje energii vysoce účinný Bi-Amp zesilovač Class-D o výkonu 500 + 500 
W. Pro samostatné použití je box vybaven nastavitelným hnízdem pro reprotyč Tilt-Direct, které umožňuje upravit směr vyzařování pro optimální 
pokrytí plenéru. Basový modul KLA181, osazený 18“ wooferem, používá stejný typ zesilovače, tentokrát v konfiguraci 1x 1000 W.
Součástí elektroniky je DSP algoritmus DEEP, který zajišťuje rozšířenou frekvenční i dynamickou odezvu a nízké zkreslení v pásmu basů, prostřednic-
tvím optimalizace průběhu hlubokotónových transientů. Podobný úkol má obvod GuardRail, bránící destruktivnímu přebuzení zesilovače. 
K elektronickým trumfům DSP patří také systém Ar-Q, který na základě uživatelem vložené informace o počtu použitých boxů dokáže automaticky 
vyladit frekvenční odezvu celého systému.
Ekologickou stránku věci akcentuje obvod Auto Standby, minimalizující spotřebu elektrické energie v případě, kdy na vstupu zesilovače není příto-
men užitečný signál. Současně však zaručuje, že v případě potřeby bude reprobox okamžitě k dispozici s maximálním výkonem.
Bez ohledu na počet použitých line array modulů je zapojení a “prokabelování“ vždy rychlé a snadné, zejména díky tomu, že vstupní signálový 
konektor XLR i napájecí Powercon je vždy doplněn o paralelní výstup stejného typu. Elektronika boxů poskytuje rovněž nastavitelný Attenuator a 
LED indikátory Signal, Limit, Power a Standby. Subwoofer KLA 181 je navíc vybaven přepínačem polarity, umožňujícím dokonalé fázové sladění mezi 
nízkofrekvenčními a širokopásmovými moduly. V instalačních aplikacích je možné větší množství systémů KLA ovládat společně jedním externím 
potenciometrem zapojeným prostřednictvím konektoru Phoenix.
Systémy KLA jsou vhodné pro stackování i zavěšení. V případě stackování mohou být vždy dva moduly KLA12 nasazeny na subwoofer KLA181 pro-
střednictvím distanční tyče, lze je však také umístit na standardní reproduktorový stojan s dostatečnou nosností.
Až 5 modulů KLA12 v kombinaci se dvěma subwoofery KLA181 lze zavěsit buď prostřednictvím montážních bodů M10, nebo pomocí rámu KLA 
AF12 ze seznamu volitelného příslušenství. Vzájemné mechanické propojení boxů zajišťuje zavěšovací systém SOLO, nevyžadující pro nastavení 
žádné nářadí ani další hardware.
Mezi nabízenými doplňky najdete dále velké množství GigBagů, ochranných obalů a také bohatou škálu montážních a transportních pomůcek, 
které výrazně usnadní mobilní i instalační použití. Aktivní line array ozvučovací systémy KLA jsou k dispozici v černé nebo bílé barvě.

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

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



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

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

K10
Frekvenční rozsah (-10dB): 56Hz-20kHz
Směrové pokrytí: 90° (kónické)
Max. SPL (Peak @ 1m): 129dB
Trvalý výkon zesilovače: 1000W
Basový reproduktor: 10“
Výškový reproduktor: 1,75“ (tlakový driver)
Vstupy: 1x mic/line (Combo), 1x line (Combo), 1x stereo IN (2 x RCA)
Materiál: odolný ABS plast
Rozměry: 519 x 320 x 300mm
Hmotnost: 14,5kg

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

KSub
Frekvenční rozsah (-10dB): 44Hz-148Hz
Max. SPL (Peak @ 1m): 130dB
Trvalý výkon zesilovače: 1000W
Reproduktor: 2x12“
Vstupy: 2x line (Combo)
Materiál: březová překližka
Rozměry: 665 x 356 x 714mm
Hmotnost: 33,6kg
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KW181
Frekvenční rozsah (-10dB):  37Hz-129Hz
Max. SPL (Peak @ 1m): 130dB
Trvalý výkon zesilovače: 1000W 
Reproduktor: 18“
Vstupy: 2x line (Combo)
Materiál: překližka z baltické břízy s voděodolným nástřikem
Rozměry: 510x 595x 761mm (rozměry vč. koleček)
Hmotnost: 37,6kg

QSC aktivní reproboxy KW
Série aktivních reproboxů QSC KW je evolučním kro-
kem, navazujícím na úspěch předchozí série K. Boxy KW 
rozšiřují původní koncept K směrem k větším a profesi-
onálnějším systémům a balí jej do osvědčeného dřevě-
ného kabátu. 

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

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

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

Označení KW znamená K - Wood, čili „dřevěný“, přesněji tedy překližkový, neboť k výrobě 
se používá špičková překližka z baltické břízy o tloušťce 15 mm. Řada je určena pro pevné 
instalace, rental společnosti, mobilní zvukaře a hudební skupiny. O zaměření série KW na 
složitější zvukové úkoly i náročnější klientelu svědčí zařazení vrcholného třípásmového 
modelu KW153 do této řady.
KW nabízí v principu shodnou elektroniku i technický základ jako řada K, tedy 1000W Bi-
Amp (500 + 500 W) zesilovač třídy D, 1,75“ výškový driver a DSP jednotku se sofistikovaný-

mi funkcemi.  Neschází ani uchycení Tilt-Direct dovolující naklopení reprobo-
xu o 7,5º, což umožňuje dokonalou distribuci zvuku v plenéru. 
Pokročilá DSP jednotka má na starosti výhybku, fázovou kompenzaci měničů 
a ochranu proti přehřátí a přebuzení. Disponuje také technologií DEEP mi-
nimalizující zkreslení při vyšších hlasitostech prostřednictvím optimalizace 
průběhu nízkofrekvenčních transientů. Další z použitých technologií - Intrin-
sic Correction dolaďuje frekvenční charakteristiku v reálném čase tak, aby byl 
zvukový projev boxu při všech úrovních hlasitosti shodný. 
Uživatel může volit z nabídky nízkofrekvenční či vysokofrekvenční ekva-
lizace a používat speciální presety pro subwoofery, nebo ozvučování 
mluveného slova. O úsporu energie a minimalizaci opotřebení systému se 
stará funkce Standby, která při delší nepřítomnosti signálu automaticky vy-
pne zesilovač. Uživatelsky je možné režimy práce reproboxu a hlasitost ovlá-
dat také  prostřednictvím dálkového ovládání.
Podobně jako u série K lze i u KW využít tři vstupy (2x XLR + RCA) jako malý 
mix dovolující zkombinovat mikrofonní, linkový a stereo signál.
Pro  posílení basových frekvencí je možné systém doplnit o výkonný subwoo-
fer KW181. Neschází ani pestrá nabídka doplňkového příslušenství, zahrnu-
jící montážní konzole, zavěšovací oka, distanční tyče, transportní GigBagy a 
ochranné obaly, jež umožňuje snadné plnohodnotné využití série KW v pev-
ných i mobilních aplikacích.
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KW181
Frekvenční rozsah (-10dB):  37Hz-129Hz
Max. SPL (Peak @ 1m): 130dB
Trvalý výkon zesilovače: 1000W 
Reproduktor: 18“
Vstupy: 2x line (Combo)
Materiál: překližka z baltické břízy s voděodolným nástřikem
Rozměry: 510x 595x 761mm (rozměry vč. koleček)
Hmotnost: 37,6kg

KW153
Frekvenční rozsah (-10dB): 33Hz-20kHz
Směrové pokrytí: 75° (osově symetrické)
Max. SPL (Peak @ 1m): 134dB
Trvalý výkon zesilovače: 1000W 
Basový reproduktor: 15“
Středový reproduktor: 6,5“
Výškový reproduktor: 1,75“ (tlakový driver)
Vstupy: 1x mic/line (Combo), 1x line (Combo), 1x stereo IN (2 x RCA)
Materiál: překližka z baltické břízy s voděodolným nástřikem
Rozměry: 1094 x 470x 427mm
Hmotnost: 39,5kg
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QSC pasivní reproboxy série E
Série pasivních reproduktorů QSC E (E – Entertainment) je určena nejen pro použití při 
ozvučování živých hudebních vystoupení, ale také pro aplikace, jež spadají do spíše sféry 
zábavy, kam patří  například DJ produkce, taneční hudba či karaoke. Reproboxy série E 
fungují skvěle s jakýmkoliv výkonovým zesilovačem profesionální kvality.
Pokud však chce uživatel využít naplno všechny výhody kompletního řešení QSC En-
tertainment System, získat ze své aparatury maximální výkon a ještě spoustu mož-
ností 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). Uži-
vatel 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 čtyři modely – trojici kompaktních satelitů a jeden subwoofer, vyro-
bené z robustní překližky, již před nepřízní počasí poskytuje záštitu hrubý, voděodol-
ný nástřik. Přímou ochranu měničů obstarávají zesílené kovové mřížky, uvnitř pokryté 
voděodolnou a zvukopropustnou pěnou, které reproduktorům navíc dodávají profe-
sionální 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 stan-
dardní 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 standardní konektory PowerCon NL4, tak jednodu-
ché šroubovací svorky, které opět přijdou vhod při instalačních aplikacích.

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“ (tlakový driver, cívka 1,75“)
Impedance: 8Ω
Crossover: 1,8kHz
Vstupy: 2x NL4 + svorky
Materiál: překližka
Možnost použití v úloze pódiového 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 reproduktor: 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 reproduktor: 15“ (cívka 3,5“)
Výškový reproduktor: 1,5“ (tlakový driver, cívka 2,8“)
Impedance: 8Ω
Crossover: 1,55kHz
Vstupy: 2 x NL4 + svorky
Materiál: překližka
Hardware: 6x M8, dvoupolohové 35mm hnízdo (0°/10°), 
2x ucho
Rozměry: 420 x 716 x 445mm; Hmotnost: 31kg
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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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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
Maximální zkreslení: 1% @ 4-8Ω
Frekvenční rozsah: 20Hz-15kHz (+/- 0,2dB), 20Hz-20kHz (+0,2/-0,7dB)
Damping faktor: >150 
Rozměry: 89 x 482 x 406mm, 19“ rack-2HU
Hmotnost: 11,8 kg

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
Maximální zkreslení: 1% @ 4-8Ω
Frekvenční rozsah: 20Hz-15kHz (+/- 0,2dB), 20Hz-20kHz (+0,2/-0,7dB)
Damping faktor: >150 
Rozměry: 89 x 482 x 406mm, 19“ rack-2HU
Hmotnost: 11,3kg

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

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 kanály (můstkový režim): 2 x 800W @ 8Ω, 2 x 800W @ 4Ω, 
2 x 650W @ 2Ω
Dynamický výkon 2 kanály (můstkový režim): 2 x 1200W @ 8Ω, 
2 x 1500W @ 4Ω, 2 x 1500W @ 2Ω
Trvalý výkon 1 kanál (můstkově-paralelní režim): 1 x 1500W @ 8Ω, 
1 x 1600W @ 4Ω, 1 x 1600W @ 2Ω, 1 x 1600W @ 1Ω
Dynamický výkon 1 kanál (můstkově-paralelní režim): 1 x 1600W @ 8Ω, 
1 x 2500W @ 4Ω, 1 x 1700W @ 2Ω, 1 x 2500W @ 1Ω
Typické zkreslní: 0,01-0,03% @ 8Ω, 0,03-0,06% @ 4Ω
Maximální zkreslení: 1% @ 4-8Ω
Frekvenční rozsah: 20Hz-15kHz (+/- 0,2dB), 20Hz-20 kHz (+0,2/-0,7dB)
Damping faktor: >150 
Rozměry: 89 x 482 x 305mm, 19“ rack-2HU
Hmotnost: 10 kg
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nižší nároky na stabilitu rozvodné sítě. Řada PLD je primárně určena pro mobilní ozvučení. Tomu odpovídá výbava 
vstupními konektory XLR a výstupními Neutrik Speakon. Pracovníky, kteří mají na starosti manipulaci s technikou 
jistě potěší fakt, že hmotnost ani jednoho z modelů výrazněji nepřesahuje 10 kg.



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): 100 dB
Frekvenční rozsah: 20Hz-20kHz (+0,7/-0,8dB)
Damping faktor: 100 
Rozměry: 89 x 483 x 259mm, 19“ rack-2HU
Hmotnost: 6,0kg

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

Řada obsahuje dva modely, kterým pokročilá techno-
logie Class-D poskytuje nadstandardní výkon v pří-
jemně lehkém balení, jehož hmotnost ani v jednom 
případě nepřekračuje 6 kg. 
Uživatel se může spolehnout na sofistikovanou DSP 
jednotku, zajišťující plnohodnotný speaker manage-
ment. 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 integrova-
ný v DSP prediktivně předchází poškození reprodukto-
rů tím, že na základě uživatelem vložených informací 
o doporučeném trvalém zatížení a impedanci připo-
jených měničů, upravuje maximální výstupní výkon 
dle zvolené limitační charakteristiky Mild, Medium a 
Agressive tak, aby byl pro reproduktory vždy naprosto 
bezpečný. 

Všechny funkce ovládané prostřednictvím otočných enkodérů a funkčních tlačítek jsou přehledně zobrazeny na displeji a nasta-
vené hodnoty je možné ukládat. K dispozici je rovněž 20 „startovních“ továrních presetů, které zahrnují nejběžnější systémové 
konfigurace. 
Na vysoké energetické efektivitě a nízké hmotnosti  zesilovačů se podílí také univerzální a celosvětově použitelný spínaný napáje-
cí zdroj, který zajišťuje spolehlivou dodávku energie i v místech, kde není napěťově zcela stabilní rozvodná síť.
Snadné propojení s dalšími prvky ozvučovacího systému zajišťuje kombinace vstupních konektorů XLR a TRS a výstupní sekce, 

kde standardní konektory Speakon NL4 doplňují šroubovací svorky.
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QSC zesilovače GX 
Zesilovače QSC řady GX jsou ideálním výrobkem pro aplikace, kde jsou požadavky na maxi-
mální výkon a mobilitu na jedné straně limitovány rozpočtovými možnostmi na straně druhé.
Neschází jim žádná z charakteristických vlastností, kterými se proslavily výrobky s logem QSC – profesionální zvuková kvalita, pečlivá konstrukce, precizní 
výroba a dlouhodobá spolehlivost. K tomu přidávají moderní design, variabilní možnosti vstupů a výstupů, nízkou hmotnost a pokročilé ochranné obvody. 
Série GX představuje čistou užitnou hodnotu, jíž může používat každý. Jednotlivé modely v řadě GX jsou navrženy tak, aby mohly poskytnout vždy to správ-
né množství výkonu pro nejoblíbenější typy a výkonové kategorie reproduktorů – GX3 pro kategorii 300 W, GX5 pro 500 W a GX7 pro 700W reproduktory s 
impedancí 8 Ohm, samozřejmě však zvládnou dodat potřebnou energii také měničům se 4 Ohmovou impedancí.
Modely GX3 a GX5 využívají klasický napájecí zdroj s toroidním transformátorem, nejvýkonnějšímu typu GX7 potom zajišťuje dodávku proudu spínaný zdroj 
shodný se zesilovači osvědčené profesionální řady QSC PowerLight. Série GX se díky tomu pyšní jedním z nejlepších poměrů výkonu a hmotnosti ve své 
cenové třídě na trhu. Zároveň se u všech typů může uživatel spolehnout na to, že pečlivě navržené napájecí obvody zvládnou přepínat mezi proudovým 
maximem a minimem ve zlomku sekundy, což se odráží nejenom ve vysoké energetické efektivitě, ale rovněž v perfektní dynamice zvukového projevu.
Dokonalý zvuk pomáhá hlídat obvod GuardRail, který zesilovačům umožňuje dodávat plný špičkový výkon bez nežádoucího zkreslení. 
V případě výrazného přebuzení, nebo extrémního přehřátí koncového stupně, redukuje GuardRail v nepatrných krocích celkový zisk tak, aby v maximální 
možné míře zachoval zvukovou integritu reprodukovaného materiálu (zejména hudby), ochránil připojené měniče a při tom posluchačům nijak nesnížil 
jejich zvukový zážitek.
Zesilovače řady GX jsou velmi vhodné pro ozvučovací systémy využívající kombinace subwoofer + satelit. Pro tyto aplikace jsou osazeny jednoduše spínatel-
ným crossoverem, který do kanálu č. 1 pošle signály frekvenčně odpovídající pásmu 20 – 100 Hz, zatímco kanál č. 2 zpracovává pásmo 100 Hz – 20 kHz. Ovladače 

na předním panelu potom umožní individuálně nastavit optimální poměr hlasitosti mezi 
celopásmovým boxem a subwooferem. V této konfiguraci ochranný obvod GuardRail hlídá 
každý z kanálů samostatně, což hudebnímu materiálu zajišťuje maximálně úderný projev a 
excelentní dynamický rozsah.
Řada GX disponuje rovněž flexibilní konektivitou, která na vstupu kombinuje nejpoužívanější 
verze konektorů – XLR, TRS (Jack 6,3 mm) a RCA (Cinch). Na výstupu potom najdeme unikátní 
konektory Speakon Combo (dovolují připojit Speakon i Jack) a šroubovací svorky. S touto vý-
bavou může uživatel propojit svůj zesilovač s ostatními komponenty ozvučovacího systému 
velmi snadno, bez specializovaných 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“ rack-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“ rack-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“ rack-2HU
Hmotnost: 7,5kg
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Všechny nové reproboxy, zesilovače 
a DSP produkty

RMXa

CMXa

GX

GXD

K

KW

záruka 6 LET !

záruka 3 ROKY QSC dává prodloužená záruku v celkové délce 6 let!
Hardware QSC – Omezená záruka
Zakoupením, používáním a/nebo instalací produktů QSC souhlasíte s tím, že jste vázáni  níže uvedenými podmínkami Omezené záruky (dále jen “Záruka”), které 
se na produkty značky QSC vztahují. Nepoužívejte produkty předtím, než se seznámíte s podmínkami Záruky.
Na co se vztahuje tato standardní Omezená záruka?
Záruka platí pro produkty a příslušenství QSC, vyrobené přímo společností QSC anebo pro značku QSC (dále “produkt QSC”), které jsou zakoupeny u prodejců 
autorizovaných společností  QSC, a týká se vad materiálu a výrobních vad po období, která jsou uvedena v níže uvedené tabulce (“Záruční lhůty”).

Veškeré nové reproduktory, 
zesilovače a DSP 

Omezená tříletá záruka

Doplňková tříletá záruka na  
registrované produkty QSC

Příslušenství
Omezená 90denní záruka

Země EU RMXa, CMXa, PLX2, GX, GXD, K, KW

Veškeré mixážní pulty
Omezená roční záruka

Doplňková dvouletá záruka na 
registrované produkty QSC

Příslušenství
Omezená 90denní záruka

Všechny země TouchMix-8, TouchMix-16

Změny a aktualizace této tabulky najdete na stránkách www.qsc.com. Předchozí záruční lhůty začínají datem nákupu od autorizovaného prodejce QSC, které je doloženo 
fakturou, pokladním paragonem nebo jinými přípustnými doklady. Neuplynutou část záruční lhůty lze přenést na následujícího majitele opakovanou registrací produktu 
u QSC.

Záruční servis QSC je k dispozici pouze v zemích nebo regionech, kde byl produkt původně zakoupen. QSC, jeho distributoři, prodejci a autorizovaná servisní centra 
nemají žádnou povinnost provádět záruční opravy a jiné služby na produktech, které byly zakoupeny v jiných regionech. Produkt QSC je možné vrátit v zemi zakoupení, 
a to na vlastní náklady. V případě, že národní, státní, oblastní nebo místní zákon, který lze na zakoupení produktu QSC aplikovat, vyžaduje na prodejci poskytnutí dalších 
záručních práv, QSC poskytuje tyto záruky vyžadované takovým příslušným zákonem. 

Zaregistrujte si svůj produkt. Registrací produktu značky QSC na webových stránkách  QSC do třiceti (30) dnů od data zakoupení MŮŽETE MÍT NÁROK NA PRODLOU-
ŽENÍ STANDARDNÍ ZÁRUKY, jak bylo popsáno ve výše uvedené tabulce. Touto registrací se usnadní i vyřízení uplatňované záruky, pokud by k takovému uplatnění došlo. 

Jak prodloužit tuto Záruku u produktů, kterých se to týká? Kupcům, kteří si svůj QSC produkt zaregistrovali na webových stránkách QSC do třiceti (30) dnů od 
data nákupu, QSC rozšíří záruční lhůty na nové produkty QSC na období, která jsou uvedena ve výše uvedené tabulce. Tato prodloužená záruka se netýká ventilátorů nebo 
digitálních displejů. Svůj produkt QSC registrujte na: www.QSC.com

Na co se tato Záruka nevztahuje? Tato záruka se nevztahuje na jakékoli hardware produkty nebo na jakýkoli software, který není značky QSC, a to i když je zabalen 
nebo prodáván s produktem (produkty)  QSC. Jiní výrobci, dodavatelé nebo vydavatelé, než je společnost QSC, mohou poskytovat své vlastní záruky, ale QSC, pokud je to 
povoleno zákonem, poskytuje přidružený software, který je přiložen k produktům QSC, na bázi „TAK JAK JE”. Na software distribuovaný společností QSC, ať již s ochrannou 
značkou QSC nebo bez ní, se nevztahuje tato Omezená záruka. Licenční ujednání, které doprovází jakýkoli přiložený software, obsahuje podrobnosti o vašich právech, které 
se týkají používání daného softwaru. 

Tato Záruka se rovněž nevztahuje na následující:
a) škody způsobené nesprávným používáním, údržbou nebo opravami, nebo nedodržením pokynů a/nebo doporučeních pro údržbu a opravy, které jsou uvedeny v 
Návodu k použití nebo na stránkách www.qsc.com
b) produkt značky QSC, který byl upraven bez písemného svolení společnosti QSC tak, že se změnila jeho funkčnost nebo parametry
c) součásti spotřebního charakteru, jako jsou baterie, s výjimkou případů, kdy k poruše dojde kvůli závadám materiálů nebo výrobním vadám
d) poškození způsobená nehodami, špatným zacházením, špatným používáním, vystavením kapalinám, ohni, zemětřesení, zásahem vyšší moci nebo jinými externími 
příčinami
e) poškození způsobená používáním produktu QSC jinak než dle pokynů vydaných  společností  QSC
f) poškození způsobená opravou (včetně vylepšení a rozšíření) provedenou kýmkoli, kdo nespadá pod autorizované zastoupení společnosti QSC (včetně pokusů “hack-
nout” nebo upravit firmware či software)
g) poškození malého rozsahu, včetně poškrábání, vrypů a zlomených plastových částí
h) podmínky způsobené normálním používáním a opotřebením či které jsou jinak důsledkem běžného stárnutí produktů QSC,
i)  poškození způsobená použitím s jakýmkoli jiným výrobkem
j) produkt, který byl zakoupen od neautorizovaného prodejce, online obchodníka nebo 
k) produkt, u kterého bylo odstraněno, vyměněno nebo znečitelněno jakékoli sériové číslo. 
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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 analogové outboardy - 
preampy, ekvalizéry a dynamické procesory.
Protože se však počátky společnosti časově kryjí s obdobím 
masového 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 převodníky 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 prostřednictvím sítě Ethernet/Dante 
(RedNet). U všech sérií lze najít širokou škálu modelů, dovolující splnit jakékoliv přání, týkající se funkčnosti a konektivity od jednoduchých konverto-
rů 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 kon-
struktérem 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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Focusrite RedNet
Řada modulárních rozhraní RedNet je hrdou 
vlajkovou lodí firmy Focusrite, která přenáší stu-
diovou kvalitu zvuku do jakékoliv moderní au-
dio 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 po-
čty vstupů a výstupů, propojovat různé digitální komponenty a vytvářet mos-
ty mezi standardními síťovými formáty Dante, MADI a Pro Tools|HD. 
RedNet využívá aktuálně nejpokročilejší a nejmodernější AD/DA převodníky 
z dílny Focusrite, absolutně stabilní generátory vzorkovací frekvence JetPLL i 
prémiové analogové obvody a dokáže tak zcela naplnit firemní filozofii repre-
zentovanou heslem „Zvuk je Vše“. Každý, i ten sebemenší, článek systému Red-
Net je precizně navržen, důkladně otestován a pečlivě vyroben tak, aby vždy 
a za všech okolností byl o krok napřed před konkurenčními systémy a svému 
uživateli poskytoval maximální zvukovou kvalitu – s doplňkovým benefitem v 
podobě revlučních 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 prostřednictvím sítě, 
takže může být umístěn kdekoliv jej potřebujete mít.

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.

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 softwareového dálkového řízení prostřednictvím sítě. K podporovaným formátům patří AES/EBU, S/PDIF a ADAT - 16 optických portů ADAT 
(Toslink) lze převést na 32 digitálních I/O, a to i včetně systémů využívajících vzorkovací frekvenci až 96 kHz (s využitím S/MUX2). Synchronizaci připojených 
zařízení umožňuje vstup a výstup Word Clock.

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 Focusrite. 
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 
softwareové síťové řízení všech funkcí, jež dovoluje aby převodníky a mikrofonní předzesilovače byly umístěny co nejblíže zdroji zvuku a délka analogové 
kabeláže tak byla co nejmenší.

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

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 digi-
tální mixážní konzole, zvukové karty a další rozhraní na platformě MADI a rozšířit jejich možnosti o uživatelsky příjemné vlastnosti ethernetové sítě. Obou-
směrné propojení pro až 64 kanálů v optickém i koaxiálním formátu je na každém vstupu a výstupu vybaveno též asynchronním konvertorem vzorkovací 
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.

RedNet D16 AES: 16-kanálový I/O konvertor formátů AES3 se zálohovaným provozem
Zapojit až šestnáct kanálů digitálního průmyslového standardu AES/EBU do sítě Dante dovoluje typ RedNet D16AES. Pro maximální spolehlivost nabízí 
síťovou redundanci se zdvojenými ethernetovými porty. Konvertor vzorkovací frkevence na každém páru vstupů umožňuje okamžité připojení jakéhokoliv 
zdroje signálu AES3, zatímco konektory Word Clock a DARS zaručují plnou schopnost synchronizace vzorkování s rozsáhlou škálou dalších digitálních zaříze-
ní. K dispozici jsou také dva digitální I/O kanály ve formátu S/PDIF.

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 navr-
žen 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 abso-
lutně čistý a nepřebuzený signál.

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 Pro Tools HD, Pro Tools HD Native, nebo Pro 
Tools HDX. Podporuje také možnost připojení většího počtu pracovních stanic ke společnému hardware. Rozhraní nabízí schopnost kaskádování a tedy  
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násobení počtu vstupů. Ve spojení s Pro Tools HD je možné použít tři jednotky (96 kanálů), zatímco Pro Tools 
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.

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 vzorko-
vací frekvence (SRC), které umožňují, aby každé ze zařízení pracovalo s odlišným vzorkováním. Od použité 
vzorkovací 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 na-
pájecím zdrojem.

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.

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 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. 
Kompaktní jednotka v odolném hliníkovém šasi je napájena prostřednictvím ethernetové sítě (PoE), umožňu-
je však rovněž připojit externí napájecí zdroj.

RedNet PCIe Card: síťová karta s nízkou latencí
Pokud potřebujete maximalizovat výkon svého systému zejména v aplikacích, jež vyžadují extrémně níz-
kou latenci (např. playbackové nahrávání), můžete využít síťovou kartu RedNet PCIe 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 výstup-
ních 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). K propojení se 
zbytkem sítě slouží standardní gigabitový ethernetový konektor RJ45.

RedNet PCIeR:
síťová karta s nízkou latencí a zálohovaným provozem
Síťová karta RedNet PCIeR svými vlastnostmi a parametry odpovídá typu RedNet PCIe Card, navíc však 
nabízí možnost zálohovaného provozu díky zdvojenému síťovému portu.

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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RedNet MP8R

RedNet AM2

RedNet PCleR

RedNet HD32R

RedNet D64R

RedNet A16R

RedNet A8R
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Yellowtec iXM
Pokud hledáte spolehlivý zvukový nástroj pro natáčení rozhovorů, reportáží a další žurnalistické 
úkoly, neměli byste přehlédnout unikátní produkt Yellowtec iXM. Inovativní kombinace 
reportážního mikrofonu a digitálního záznamového zařízení se může pochlubit vysokou 
uživatelskou 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 záznamem 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 zařízeném 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 studiové debatě u kulatého stolu a speciální úzká superkardioidní kapsle, která naopak umí 
dobře separovat hlas respondenta od nechtěných zvuků pozadí 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 náročného 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 
okolností zaručí technicky dokonalé výsledky, a to i v hodně stresových situacích.

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 informující 
o zapnutí záznamu, stavu baterie či stavu paměti, dvě bleskurychle přístupná tlačítka pro zapnutí a vypnutí záznamu a čtveřici obvyklých transportních 
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 sofistikovaným 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 presety, 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 umožňuje nejen rychlé stažení pořízeného záznamu, ale také průběžné dobíjení interního 
akumulátoru, neschází však ani konektor pro rychlonabíječku, sluchátkový 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.

Yellowtec je značkou 
patřící do rodiny 
německé společnosti 
Thum + Mahr GmbH, 
zaměřené na integraci 
systémů určených pro 
vysílací průmysl.
Produkce Yellowtec se zaměřuje především na chytrá a inovativní řešení ur-
čená pro rozhlas, televizi a mediální aplikace. Odborníky často oceňovaná 
značka se snaží vždy posouvat konstrukční i designovou laťku prostřednic-
tvím základní otázky „je toto opravdu nejlepší řešení?“.
Vzhledem k tomu, že se vysílací průmysl stává stále složitějším, snaží se 
Yellowtec, navzdory tomuto trendu, vytvářet intuitivní výrobky, které kom-
plikovanou a komplexní techniku přetvářejí v jednoduše použitelná zaří-
zení. Zkrátka – dělají práci svých uživatelů jednodušší a pracovní prostředí 
elegantnější.

V portfoliu značky najdeme sofistikovaná zařízení v podobě reportážních 
mikrofonů, jež jsou schopné snímaný materiál rovnou zaznamenat na vy-
měnitelné paměťové médium, High Definition zvukové karty vybavené 
pokročilými levelingovými algoritmy, kompaktní a přehledné odbavovací
mixpulty, či hybridní POTS/ISDN/IP telefonní ústředny, bez nichž se neobe-
jde žádné 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, nezaměnitelný a především dokonalý zvuk.
Vedle chytrých zařízení, nadupaných pokročilými technologiemi a elektro-
nickými 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 mikrofonní stoja-
ny, držáky monitorů, úchyty a prvky studiového či „On Air“ signalizačního 
osvětlení.
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Vyměnitelné mikrofonní hlavy
Pro Series - Yellowtec
Superkardioidní dynamická
Citlivost: 1,8 mV/Pa +/-4 dB
Impedance: 300Ω +/-30%
Rozměry: 71 x 50mm
Hmotnost: 138g

Všesměrová dynamická
Citlivost: 2,9mV/Pa +/-4dB
Impedance: 300Ω +/-30%
Rozměry: 71 x 50mm
Hmotnost: 139g

Kardioidní dynamická
Citlivost: 1,8mV/Pa +/-4dB
Impedance: 300Ω +/-30%
Rozměry: 71 x 50mm
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

Vyměnitelné mikrofonní hlavy 
Premium Series - Beyerdynamic
Superkardioidní dynamická
Citlivost: 6 mV/Pa +/-4dB
Impedance: 200Ω 
Rozměry: 93 x 50mm
Hmotnost: 157g

Všesměrová kondenzátorová (elektret)
Citlivost: 6mV/Pa +/-4dB
Impedance: 200Ω 
Rozměry: 72 x 48mm
Hmotnost: 92g

Kardioidní kondenzátorová (elektret)
Citlivost: 6 mV/Pa +/-4dB
Impedance: 200Ω 
Rozměry: 71 x 50mm
Hmotnost: 138g
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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. 
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.

Yellowtec 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.
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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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dB Technologies je obchodní 
značkou italské společnosti 
AEB Industriale (Acoustic 
Engineering Bureau), jež se na trhu 
s ozvučovací technikou pohybuje 
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 (Cromo, Opera a MiniBox), přes aparatury střední třídy (Flexsys, Sigma, 
LVX), pokročilé klubové ozvučení s vysokým rozlišením (DVX) až po velké Line Array systémy (DVA), 
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 (ažb 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 dB Technologies jsou rovněž bezdrátové mikrofony a porty, 
postavené na analogové (Moving One), nebo digitální (Moving D) technologii, stejně tak jako bezdrátové 
osobní odposlechové IEM systémy (EME One). 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

dB Technologies VIO
Své dlouholeté zkušenosti ve vývoji 
aktivních Line Array systémů zúroči-
la firma dB Technologies v modelové 
řadě VIO, která aktuálně představuje 
v jejím produkčním portfoliu nejvyšší 
stupeň a vlajkovou loď, mířící jedno-
značně do sféry těch největších ozvu-
čovacích aplikací, ať už touringových, 
nebo instalačních.
Klíčovými prvky řady VIO jsou zcela unikátní interní akustický de-
sign s fázově optimalizovanými zvukovody na jedné straně a po-
kročilý 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 vyu-
žívá řada VIO klasický konstrukční materiál v podobě dřevěné 
překližky, která díky odolnému polyuretanovému nástřiku slibu-
je dlouhodobou životnost a spolehlivost i při častém mobilním 
či venkovním použití. Stejně velkou pozornost věnoval výrobce 
také možnostem snadného transportu, manipulace a instalace. 
Profesionální uživatelé z řad rentálních společností proto jistě 
uvítají nízkou hmotnost, na níž se podílí měniče s neodymio-
vými magnety i lehké zesilovače Class-D, dále rychlou instalaci 
prostřednictvím pokročilého tříbodového zavěšovacího systému, 
výjimečnou energetickou efektivitu, jež dovoluje připojení až 10 
modulů pouze na jednu fázi 240 V/16 A rozvodu a schopnost 
jednoduchého síťového řízení i velmi komplexních ozvučovacích 
systémů pomocí datové sítě RDNET.
V pásmu nízkých kmitočtů doplňuje Line Array moduly VIO L210 
aktivní subwoofer VIO S318 s unikátní konfigurací 3x18“. Origi-
nální 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.

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 hardware a kryt proti dešti
Rozměry: 720 x 320 x 520mm
Hmotnost: 28,6kg
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dB Technologies DVA K5
Řada aktivních ozvučovacích systémů dB Tech-
nologies DVA se představila poprvé v roce 2006, 
kdy stanovila úplně nové standardy zejména v 
oblasti jednoduchosti instalace, snadné obslu-
hy i cenové dostupnosti a zpřístupnila tak po-
kročilou technologii Line Array širokému spek-
tru nových uživatelů. Nejnovějším evolučním 
krokem série DVA, představeným v roce  2016, 
je třípásmový Line Array systém K5.
Podobně jako přecházející verze využívá odolnou a lehkou polypropyle-
novou ozvučnici, která je uvnitř zesílena antivibrační kovovou kostrou, jež 
výrazně snižuje nežádoucí rezonance a přináší boxu excelentní akustické 
vlastnosti. Mechanické řešení vyhovuje pro všechny typy aplikací, zahrnující 
standardní zavěšení (s rámem DRK-10/20), stackování i umístění samotné-
ho 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 ze-
silovače DigiPro umožňují boxu dosáhnout maximálního akustického tlaku 
až 129 dB. 
Významnou inovaci představuje pokročilý DSP s přehledným a velmi snadno 
ovladatelným uživatelským 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 ab-
sorpčními vlastnostmi vzduchu při použití systému na větší vzdálenosti. Spo-
jení jedinečného designu, výběrových komponentů a pokročilé elektroniky 
se v boxu K5 projevuje naprosto výjmečnou hodnotou poměru hmotnost/
výkon, jíž ocení nejen běžný uživatel, který obstarává transport techniky 
vlastníma rukama, ale také každý logistik rentální firmy, jemuž se tyto para-
metry projeví ve snížených přepravních a instalačních nákladech. 
Vedle standardního vlhkuodolného molitanu před reproduktory je součástí 
výbavy také integrovaný kryt, chránící před rozmary počasí elektroniku na 
zadní straně boxu. Ideálním hlubokotónovým 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. Vý-
konnější model KS20 s konfigurací 2x 18“ je vybaven úchyty 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 uživatel-
sky nastavitelný crossover a delay.

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
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DVA KS20
Aktivní subwoofer
Frekvenční rozsah:  41-120Hz (@ -10dB)
Max. SPL: 138dB
Konfigurace měničů: 2x18“ (cívka 4“)
Směrovost:  Omni 
Zesilovač: Digipro G3
Třída: D
Výkon RMS: 1800W
Špičkový výkon: 3600W
Chlazení: konvekční
Zdroj: spínaný s automatickým přizpůsobením 
napájecí síti
DSP: 56-bit
AD/DA převodník: 24-bit/48 kHz
Limiter: Peak, vícepásmová RMS, termální
Delay: 0-4,5 ms (krok 0,5ms)
Crossover: 90/120 Hz, 24dB/oct
Přepínač fáze
Konektory: 2x XLR (In/Out), PowerCon (In/Out)
Materiál: překližka 
Zavěšovací body pro uchycení k rámu DRK-10/20 
Hnízdo pro reproduktorovou tyč M20
Rozměry: 1100 x 580 x 720mm
Hmotnost: 84kg

DVA KS10
Aktivní subwoofer
Frekvenční rozsah:  41-120Hz (@ -10dB)
Max. SPL: 134dB
Konfigurace měničů: 1x18“ (cívka 4“)
Směrovost:  Omni 
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: Peak, vícepásmová RMS, termální
Delay: 0-4,5ms (krok 0,5 ms)
Crossover: 90/120Hz, 24dB/oct
Přepínač fáze
Konektory: 2x XLR (In/Out), PowerCon (In/Out)
Materiál: překližka 
Zavěšovací body pro uchycení k rámu DRK-10/20 
Hnízdo pro reproduktorovou tyč M20
Rozměry: 515 x 640 x 720 mm
Hmotnost: 43,4 kg
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INGENIA 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

dB Technologies Ingenia 

Technologicky pokročilé aktivní ozvučovací systémy jsou dnes naprostou samozřejmostí. Avšak teprve propojením špičkové technologie s inovativními myš-
lenkami může vzniknout průlomový produkt – jakým je dB Technologies Ingenia. Není ani standardním aktivním boxem, ani sloupovým systémem ani konvenč-
ním Line Array. Představuje zcela novou formou ozvučovacího systému, určenou pro každou situaci. 
Ingenia kombinuje principy aktivní technologie Line Array - spojení většího počtu měničů i reproboxů do společného 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 signálem ve vertikální rovině. DSP jednotky prostřednictvím IR komunikace automaticky 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 převezmou. 
Samotný setup je přitom velice jednoduchý a od uživatele vyžaduje pouze informace o zamýšleném způsobu použití a počtu nasazených jednotek. Vše ostatní 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 hodnotou 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. 

INGENIA 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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INGENIA 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

INGENIA 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
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dB Technologies LVX
Řada kompaktních aktivních reproboxů dB Technologies LVX je ur-
čena pro mobilní ozvučení živých hudebních produkcí i pevné insta-
lace 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. Frek-
venční 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 zacho-
vává 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 hornami 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 podílí se na jeho celkově kompaktních rozměrech.

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 stěny: 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
Konektory: 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
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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 mě-
niče, koriguje frekvenční charakteristiku a 
prostřednictvím limiteru zajišťuje systému 
termální, RMS a Peak ochranu. Univerzální 
boxy mají k dispozici dva uživatelsky voli-
telné zvukové režimy Flat a Processed, jež 
dovolují upravit zvuk dle aktuální situace. 
Koaxiální monitory se s často protichůd-
nými pódiovými požadavky mužských či 
ženských vokalistů, instrumentalistů či DJs 
vyrovnávají dokonce pomocí osmi volitel-
ných ekvalizačních presetů. Ozvučnice jsou 
vyrobeny z robustní 12 mm překližky (MDF 
u 8“ a10“ verze), pokryté otěru odolným ná-
střikem, 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 doplň-
kového příslušenství a sadu závěsných bodů 
M8 nebo M10.



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
Presety: 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 reproduktorovou 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“
Zesilovač: Digipro G2
Třída: D
Výkon PRG: 800W
Špičkový výkon: 1600W
DSP: 24-bit/48 kHz
Presety: 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 36 mm 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 měnič: 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 přizpůsobením 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)
Materiál: překližka
Hnízdo pro 36mm reproduktorovou tyč
Rozměry: 640 x 460 x 370mm; Hmotnost: 22,3kg

LVX XM12
Dvoupásmový aktivní koaxiální pódiový monitor
Frekvenční rozsah: 69Hz-17,8kHz (@ -6dB)
Max. SPL: 127dB 
Výškový měnič: 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 přizpůsobením 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)
Materiál: překližka
Hnízdo pro 36mm reproduktorovou tyč
Rozměry: 515 x 460 x 370mm; Hmotnost: 20,1kg
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OPERA 15
Dvoupásmový aktivní reprobox
Frekvenční rozsah: 50Hz-20kHz (@ -10dB)
Frekvenční rozsah: 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

dB Technologies 
Opera
Po mnoho let plnily aktivní repro-
boxy série Opera náročnou úlohu 
vlajkové lodi produkčního portfolia 
značky dB Technologies a během 
této doby zanechaly tyto polymero-
vé boxy zřetelnou a nesmazatelnou 
stopy v historii ozvučovací techniky.

OPERA 10
Dvoupásmový aktivní reprobox
Frekvenční rozsah: 58Hz-20kHz (@ -10dB)
Frekvenční rozsah: 70Hz-19kHz (@ -3dB)
Max. SPL: 128dB 
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: 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 36 mm 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)
Frekvenční rozsah: 67Hz-19kHz (@ -3 dB)
Max. SPL: 129dB 
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: 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: 1800 Hz
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

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 své-
mu uživateli čistý a průrazný zvuk, který se snadno přizpů-
sobí živému i reprodukovanému hudebnímu materiálu. Ve 
své třídě za bezkonkurenční cenu nabízí lehká a snadno 
přenosná série Opera nečekaný akustický výkon, pokro-
čilý DSP procesing, uživatelskou přívětivost a dokonalé 
zvukové vlastnosti.  Jedním z klíčových prvků úspěchu 
Opery je asymetrická horna, která byla v nové verzi kom-
pletně přepracována tak, aby vyhovovala požadavkům na 
asymetrické vertikální vyzařování a současně extrémně 
široké vyzařování horizontální, jež zajišťuje optimální dis-
tribuci zvuku i pro posluchače v nejvzdálenějších řadách. 
Všechny tři modely jsou poháněny zesilovačem třídy D 
o výkonu 600 W. Pokročilý DSP procesor využívá účinné 
filtry FIR, jež zajišťují koherentní signál pro oba měniče, 
který posluchač ve všech místech prostoru následně vní-
má jako křišťálově čistý a frekvenčně vyvážený. Užitečnou 
pomůckou, jíž jistě ocení především protagonisté různých 
one-man-show, jsou dva vstupní kanály, které vedle lin-
kových 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 monitorové konfiguraci 
a umožňuje tak jeho dokonalé přizpůsobení každým pod-
mínkám. Integrované hnízdo pro 36 mm reproduktorovou 
tyč, zadní stěna, jejíž 45° zkosení dovoluje snadné použití 
v úloze pódiového monitoru a tři zavěšovací body M10 jen 
podtrhují zřejmou aspiraci série Opera na titul nezpochyb-
nitelného krále univerzálních ozvučovacích systémů.
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High•Fidelity 
Hearing Protection

Etymotic Research 
se věnuje ochraně 
a zlepšení sluchu 
hudebníků, učitelů 
hudby, profesionálů 
v oblasti zvuku i
posluchačů.
 
Společnost Etymotic už přes 30 let vyrábí 
produkty, které pomáhají lidem lépe 
slyšet v současnosti a chránit si svůj sluch 
i do budoucna. 
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Diskrétní a opakovaně použitelné 
ETYMŌTIC HEARING PROTECTION
ER•20XS ušní špunty jsou diskrétní, mají stejné charakteristiky odezvy jako  ETY Plugs pro 4 kHz 
a vylepšenou vysokofrekvenční prezenci. Design bez hřídelky umožňuje, aby pohodlně seděly 
ve vnějším uchu. Dají velmi pohodlně nosit pod čepicí, helmami a pod dalšími pokrývkami hla-
vy.  
• 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 
ETYMŌTIC ELECTRONIC Musicians Earplugs
Obvod Music•PRO automaticky mění výstupní úrovně podle toho, jak se mění úrovně vstupního 
zvuku. Slyšení 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

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
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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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DirectOut 
studiová konektivita v praxi
Společnost DirectOut GmbH založila v roce 
2008 skupina profesionálních zvukových 
inženýrů, vedená Stephanem Flockem, 
zvukovým mistrem, který během své 
dlouholeté kariéry obdržel řadu významných 
ocenění zejména za produkci nahrávek 
v oblasti klasické hudby. Firma se zaměřuje 
především na vývoj základních řešení ve sféře 
audio konektivity, sítí a propojovacích zařízení 
pro vysílací, studiové, ozvučovací
a instalační aplikace.
 
Unikátním jevem v rámci vývojového teamu DirectOut je fakt, že všichni jeho členové jsou současně aktivními zvukovými in-
ženýry. Díky tomu se společnost zaměřuje výhradně na řešení  problémů a požadavků, vyplývajících z reálného života a praxe. 

Produktové portfolio, nabízené pod obchodní značkou DirectOut Technologies obsahuje především výrobky, jež představují 
skutečné „mosty“ mezi odlišnými zvukovými formáty a pomáhají stávajícím systémům k větší flexibilitě. K podporovaným 
„zvukovým světům“ patří například formáty MADI, AES67 a RAVENNA.
 
Vedení společnosti sídlí ve městě Mittweida v Německu.
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DirectOut Technologies 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.

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 signálovýcmi úrovněmi.

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 USB 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



DirectOut Technologies PRODUCER.COM
PRODUCER.COM je multifunkční výrobek s výjimečnou přizpůsobivostí, založený na formátu MADI, 
který se může stát skvělým středobodem každého 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 vybaven modulem RAVENNA, což z něj učiní navíc univerzální 
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. 
Softwareové 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.
Hardwareový 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.

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
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DirectOut Technologies MADI.BRIDGE
Switcher a router MADI.BRIDGE umožňuje vzájemné propojení a libovolné směrování sig-
nálu až 8 různých zařízení pracujících s formátem MADI (8 x 64 kanálů). Je vybaven šesticí 
koaxiálních (BNC) a dvojicí optických (SC) vstupů a výstupů, jež dokáží navzájem integro-
vat MADI kompatibilní zařízení jakýchkoliv výrobců. 
Funguje jako patchbay, signálový distributor, buffer a přepínač vstupů v jednom balení. Disponuje také možností ukládání a následného vyvo-
lání oblíbených nastavení do celkem devíti presetů.
Jakýkoliv vstupní port v MADI.BRIDGE může být přiřazen kterémukoliv výstupu, navíc s možnosti kopírování, distribuce a formátové konverze 
MADI signálu. Volba portů je přehledně indikována na numerických kanálových displejích. Doplňkový maticový displej umí též zobrazit routing 
jednotlivých prestů ještě před jejich volbou, což obsluze výrazně zjednodušuje orientaci.
Všechny vstupní signály jsou přenášeny vždy ve svém původním stavu, v libovolném 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 koaxiální 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 nasta-
vení. 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: 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 **
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)
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Technické parametry:
Počet MADI I/O portů: 1x coax BNC, 
75 Ohm + 1x SFP (prázdný port bez 
modulu)
USB: rozhraní USB 2.0 (B) pro 
update firmware, dálkové ovládání 
a napájení baterií
Bluetooth: pro propojení se 
zařízeními na platformě Android
Napájení: baterie (dobíjené pomocí 
USB)
Rozměry: 120 x 21 x 76mm

DirectOut Technologies
ANNA-LISA
Mobilní, bateriově napájený analyzér a generátor MADI 
signálu ANNA-LISA dokáže zobrazit základní informace o stavu 
sítě MADI pomocí LED indikátorů se „semaforovou“ logikou 
(červená/žlutá/zelená). K primárním testovaným parametrům 
patří vzorkovací frekvence, konformita 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 aplikace nainstalované na mobilním zařízení s platformou Android, jež s 
analyzérem ANNA-LISA  komunikuje pomocí rozhraní Bluetooth.

*  na přání SC-Socket single mode
** Momentálně ještě není k dispozici
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DirectOut Technologies MADI.MONI
Kompaktní ruční tester MADI.MONI nabízí rozsáhlé schopnosti pro komplexní 
testování systémů, pracujících s vícekanálovým digitálním přenosovým 
formátem MADI. Je určen pro techniky, kteří v „polních podmínkách“ 
potřebují rychlou, jasnou a přehlednou informaci o integritě fyzického 
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: rozhraní 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: 0,2 kg
Příslušenství: SFP moduly (LC single/multi 
mode), transportní case



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, například:

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
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INCOM

PROEL 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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PROEL 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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