MUSÍTE MÍT SYSTÉM

PROFESSIONAL
SPEAKER
SYSTEMS

Jinak se snadno zamotáte v hromadě navzájem nekompatibilních,
nespolupracujících a tudíž nespolehlivě a špatně fungujících zařízení
a namísto skutečné zvukařské práce za pultem budete stále vynalézat
jako Cimrman, pokoušet se křížit višeň se střemchou jako Mičurin
a vychytávat mouchy jako vlašťovka.
Ideální je, si takový systém koupit hotový a se zárukou od renomované
ﬁrmy, která už má svých pár desítek let ve světovém proﬁ ringu za
sebou a žádná konkurence proti jejímu jménu neřekne ani popel.
Pokud velmi překvapivě nestojí o mnoho víc, než materiál použitý
k jeho stavbě, jako v tomto případě, tak je potřeba se rozhodovat
rychle, než si to rozmyslí.

4PRO-8001 AS (33 345,-)

Ceny v Kč s DPH.

4PRO-7001 BA (49 590,-)

4PRO-7001 MH (35 340,-)

4PROSERIES

Kdo chce jednoduše a na světové úrovni zvučit akce pro pár set až
několik tisíc lidí s naprosto univerzálním a modulárním PA, které
nepotřebuje žádné vnější zesilovače ani procesory ani speciální
kabeláž a ke kterému je možné kdykoli přikoupit aktivní monitory,
sideﬁlly a subwoofery ve stejné kvalitě a za stejně výhodnou cenu,
nenajde lepší nabídku.
RCF 4PRO 7001 je stejně vhodný k zavěšování nebo trvalým instalacím
jako k běžnému stavění na podium, je osazen poslední generací
neodymových reproduktorů RCF Precision a aktivní elektronikou
s výkonem zesilovačů 950 W, plnou ekvalizací, vyrovnáním fáze a všemi
ochranami V KAŽDÉ AKTIVNÍ BEDNĚ, takže je celý systém maximálně
odolný proti selhání funkce, protože nemá žádná kritická místa.
Signál z pultu a 230 V ze sítě je jediné, co bude kdy Vaše PA po Vás
chtít.

Rear panel
4PRO-7001 MH
4PRO-7001 BA
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