KAMPANJ, K-SERIEN

Kompakta riggar för portabelt bruk och installation,
med 15” subwoofers och 10”/1”- toppar, inkl. förstärkare och dsp processor
K1500

Aktiv rigg med 1 st. KS15A bas (1x15” sub aktiv) och 2 st. K10 fullrange högtalare (10”/1” passiv)
med 1000W class-D förstärkare till KS15 och 2 x 250W till K10 topparna.
All förstärkning och elektronik sitter i ryggen på basen, med stereo XLR balanserad in och Stereo RCA obalanserad in,
2 x mick in, justerbara delningsfrekvenser på HP-filter och LP-filter, separat gain för sub / top / mick
Kampanjpris: 15,000:- rek. ca. pris exkl. moms

K1500P

Passiv rigg med 1 st. KS15 (1x15” sub passiv) och 2 st. K10 fullrange högtalare (10”/1” passiv)
med 1 st. P4700 förstärkare som lämnar 1x950W + 2 x 350W, samt 1 st. DX48 dsp processor med presets för riggen
Kampanjpris: 22,000:- rek. ca. pris exkl. moms

K1500P2

Passiv rigg med 2 st. KS15 (1x15” sub passiv) och 2 st. K10 fullrange högtalare (10”/1” passiv)
med 1 st. P4700 förstärkare som lämnar 1x1,350W + 2 x 350W, samt 1 st. DX48 dsp processor med presets för riggen
Kampanjpris: 25,000:- rek. ca. pris exkl. moms

K1500P3

Passiv rigg med 2 st. KS15 (1x15” sub passiv) och 4 st. K10 fullrange högtalare (10”/1” passiv)
med 1 st. P4700 förstärkare som lämnar 1x1,350W + 2 x 350W, samt 1 st. DX48 dsp processor med presets för riggen
Kampanjpris: 30,000:- rek. ca. pris exkl. moms

Kampanjen gäller hela 2017, eller så långt lagret räcker,
vi förbehåller oss rätten att avsluta kampanjen utan att meddela detta.
Prophon Audio & Teknik AB
Linjalvägen 10C, 187 66 TÄBY | BOX 7268, 187 14 TÄBY
08-92 86 00 | www.prophon.se | info@prophon.se

Kraftfulla riggar för installation eller portabelt bruk,
med 18” subwoofers och 12”/1” toppar, inkl. 19” förstärkare och DSP processor
K2000P

Passiv rigg med 1 st. KS18 (1x18” sub passiv) och 2 st. K12 fullrange högtalare (12”/1” passiv)
med 1 st. P4700 class-D förstärkare som lämnar 1x950W till basen + 2 x 350W till topparna,
samt 1 st. DX48 dsp processor med förprogrammerade presets för riggen
Kampanjpris: 25,000:- rek. ca. pris exkl. moms

K2000P2

Passiv rigg med 2 st. KS18 (1x18” sub passiv) och 2 st. K12 fullrange högtalare (12”/1” passiv)
med 1 st. P4700 förstärkare som lämnar 1x1350W till de två basarna + 2 x 350W till topparna,
samt 1 st. DX48 dsp processor med förprogrammerade presets för riggen
Kampanjpris: 31,000:- rek. ca. pris exkl. moms

K2000P3

Passiv rigg med 2 st. KS18 (1x18” sub passiv) och 4 st. K12 fullrange högtalare (12”/1” passiv)
med 1 st. P4700 förstärkare som lämnar 1x1350W till de två basarna + 2 x 550W till topparna,
samt 1 st. DX48 dsp processor med förprogrammerade presets för riggen
Kampanjpris: 40,000:- rek. ca. pris exkl. moms

Kampanjen gäller hela 2017, eller så långt lagret räcker,
vi förbehåller oss rätten att avsluta kampanjen utan att meddela detta.
Prophon Audio & Teknik AB
Linjalvägen 10C, 187 66 TÄBY | BOX 7268, 187 14 TÄBY
08-92 86 00 | www.prophon.se | info@prophon.se

K-seriens passiva fullrangehögtalare lämpar sig till installation och portabelt
bruk. Med monitorvinkel, stativkopp, handtag, heltäckande galler med
skumfront bakom, samt totalt 12 st. flygpunkter.
K10

Passiv fullrangehögtalare med 10”/1”-horn
Kampanjpris: 2,500:- rek. ca. pris exkl. moms

K12

Passiv fullrangehögtalare med 12”/1”-horn
Kampanjpris: 4,000:- rek. ca. pris exkl. moms

K15

Passiv fullrangehögtalare med 15”/1”-horn
Kampanjpris: 4,500:- rek. ca. pris exkl. moms

KS-seriens passiva bashögtalare lämpar sig till installation och portabelt bruk.
Med, stativkopp, handtag, heltäckande galler med skumfront bakom,
samt totalt 12 st. flygpunkter.
KS15

Passiv subwoofer med 1x15”-element 600W
Kampanjpris: 4,500:- rek. ca. pris exkl. moms

KS18

Passiv subwoofer med 1x18”-element 650W
Kampanjpris: 5,000:- rek. ca. pris exkl. moms

KS18A

Aktiv subwoofer med 1x18”-element och 1000W förstärkare
med inbyggda justerbara delningsfilter (80-18Hz, 24dB/oct)
samt justerbart aktivt delningsfilter ut till aktiva stereo toppar.
Stereo XLR balanserad in / RCA stereo obalanserad in.
2 x Mick in, separat volym på mick, sub, master out.
Kampanjpris: 7,500:- rek. ca. pris exkl. moms

Kampanjen gäller hela 2017, eller så långt lagret räcker,
vi förbehåller oss rätten att avsluta kampanjen utan att meddela detta.
Prophon Audio & Teknik AB
Linjalvägen 10C, 187 66 TÄBY | BOX 7268, 187 14 TÄBY
08-92 86 00 | www.prophon.se | info@prophon.se

P4700, senaste generationen Class-D förstärkare med switchad nätdel, endast
1HE, 19” med en vikt av 5,5 kg. och 350 mm. djup

P4700

1HE, 19” Class-D förstärkare med Swichad nätdel, låg vikt och endast 350 mm. djup
Med 4 x 350W RMS i 8 ohm, 4 x 550W RMS i 4 ohm, 4 x 750W RMS i 2 ohm
P4700 kan även användas som 3-kanals förstärkare, med 1 x 950W i 8 ohm (1 x 1,350W i 4 ohm)
och 2 x 350W i 8 ohm / 2 x 550W i 4 ohm / 2 x 750W i 2 ohm
Eller som 2-kanals förstärkare med 2 x 950W i 8 ohm / 2 x 1,350W i 4 ohm
Kampanjpris: 7,500:- rek. ca. pris exkl. moms

DX48, 4 in / 8 ut system-processor förprogrammerad för K-seriens högtalare

DX48

Kraftfull DSP processor med 4 in och 8 ut, med 5 EQ punkter på alla in och alla ut, Delay på alla ut, Delningsfilter, Högpass och Lågpass 6dB/okt. till 48dB/okt. butterworth, bessel och Linkwitz-Riley, Limiter, signalrouting.
Perfekt för så väl installation som portabelt bruk
Kampanjpris: 5,700:- rek. ca. pris exkl. moms

Kampanjen gäller hela 2017, eller så långt lagret räcker,
vi förbehåller oss rätten att avsluta kampanjen utan att meddela detta.
Prophon Audio & Teknik AB
Linjalvägen 10C, 187 66 TÄBY | BOX 7268, 187 14 TÄBY
08-92 86 00 | www.prophon.se | info@prophon.se

Kampanjen gäller hela 2017, eller så långt lagret räcker,
vi förbehåller oss rätten att avsluta kampanjen utan att meddela detta, med reservation för tryckfel och prisfel.
Alla priser är rekommenderade ca. priser exkl. moms, för ÅF- priser, logga in på www.prophon.se
Prophon Audio & Teknik AB
Linjalvägen 10C, 187 66 TÄBY
BOX 7268, 187 14 TÄBY
08-92 86 00 | www.prophon.se | info@prophon.se

