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Zkroťte zvukové vlny

Základní vlastnos zesilovačů nX
• Vysoký výkon: až 12 000 W ve 2U
pracovní třída D, spínaný zdroj
• Volba režimu zátěže: 2/4/8 Ω, 70 V,
100 V; Bridge >4 Ω, 140 V, 200 V
• Automa cký režim sleep, <1 W
(všechny modely)
• Ovládání a monitorování po
Ethernetu, řízení zabudovaným
časovačem a volba zpoždění pro
sekvenční zapínání zesilovačů
(nXe a nXp)
• Monitoring kmitočtové závislos
impedance zátěže (pouze nXp)
• Varianty s digitálními vstupy AES3
se spli erem, CobraNet®, Dante®+
• Dálkové řízení potenciometrem
(všechny modely), sériovou linkou
a po Ethernetu (nXe a nXp)
• Konektory Combo a Euroblock
(vstupy), speakON (výstupy)
• Konektor Neutrik® powerCON
pro síťové napájení
• Aplikace pro ovládání z tabletu
ve vývoji

S vysoce výkonnými zesilovači nX nové
generace máte zvukové vlny pod kontrolou
Ať už provozujete line array nebo konvenční
aparát, sound systém s hradbou reprobeden,
dvě silné pasivky s několika subwoofery
nebo třeba rozsáhlý 100 V rozhlas, naše nové
zesilovače nX vám poskytnou až 12 000 W
brutálního výkonu s obrovskou flexibilitou
a klidovou spotřebou pod 1 W v režimu sleep
(s rezervou splní i nejpřísnější kritéria Energy
Star®*). Pro dosažení vysoké spolehlivos a co
nejlepších parametrů jsou zesilovače osazeny
několika nezávislými napájecími zdroji. Vybírat
lze ze tří produktových řad (nX, nXe & nXp),
2/4-kanálových modelů a dvou úrovní výkonu.

nX základní 2 a 4-kanálové zesilovače.
nXe přidává ovládání po Ethernetu, řízení
zabudovaným časovačem, presety, výstupy
AUX a možnost instalace digitálních vstupů
AES3, CobraNet® a Dante®+.
nXp všechny funkce řady nXe plus monitoring
kmitočtové závislos impedance zátěže a DSP
Protea™ s širokými funkčními možnostmi.
Pořízením zesilovače Ashly nX získáváte
produkt vyrobený v USA,
nabitý zkušenostmi našeho vývojového týmu
a zajištěný pě letou zárukou.

Copyright © Ashly Audio je součás Jam Industries, Ltd. Všechny funkce a parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.
*
Režim sleep <1 W lze deak vovat pro situace, kdy lokální bezpečnostní předpisy režim sleep zakazují.
+
Dante ve vývoji.
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