Aktivní Line Array jednoduše, aneb čím složitější bedna, tím
míň práce.

Aktivní line array

Nebudete se muset starat ani o zpracování signálu, na to
má každá bedna má svůj vlastní rozum v podobě 32 bitového DSP, kterému stačí jen říct a splní vám všechna přání
týkající se konﬁgurace a přitom nepřipustí žádnou fatální
chybu v obsluze.
Rozvod signálu i napájení je tak snadný, jako říct Powercon
a XLR, už nikdy vás nečekají žádná klubka hadů s atypickými
nebo omylem zaměnitelnými konektory. Jak nastavit úhly
vám poradí konﬁgurační SW a vy prostě jen zastrčíte příslušný
kolík do správné díry.
O svou radost se pak můžete podělit s posluchači i muzikanty
hned po zapnutí. Ještě se totiž nestalo, aby někomu RCF TT+
nehrálo dobře až výborně a tady to může znamenat pár set
až pár desítek tisíc nadšených lidí. A to už není žádná legrace.
To je všude na světě solidní byznys.

Konﬁgurace riggingu i DSP

3 NdFeB 1" na přímých zvukovodech

1250 W zesilovačů třídy D
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TTL33-A

Tak hlavně se nenadřete, protože jeden modul, ačkoli obsahuje tři zesilovače s 500+500+250 W a celkem šest reproduktorů ve třech pásmech, z toho horní dvě na celkem
čtyřech zvukovodech a basové v bandpassové ozvučnici, váží
jenom 33 kg.

