Nyheter från prophon 1/11-2011

> Prophon B1HPA - Aktiva bashögtalare
> Prophon MF10A - Aktiv Multi Purpose högtalare
> Prophon DSP260 & DSP 480 - Två nya processorer
> Prophon P3000 - 2HE lättviksförstärkare

HP-serien - Kraftfulla bashögtalare
- 4 modeller finns, 2 storlekar, aktiva och passiva
- B18HP (1x18” 2400W cont. Max 137dB, 2Pi)
- B1HP (1 x 15” 2000W cont. Max 136dB, 2Pi)
- De aktiva versionerna har 2 x 1050W inbyggda powersoft-förstärkare
med inbyggd processering, som även driver extern högtalare.
4 Preset med olika setup beroende på systemuppbyggnad:
Bas/bas, Bas/topp, cardioid bas/bas, cardioid bas/topp
- Cardioid Setup, med endast en aktiv och en passiv bas / sida
- Speakon ut med separat gain till passiv slavbas / passiv topp

AKTIVA MODELLER PRIS FRÅN: 21,775:- exkl. moms
PASSIVA MODELLER PRIS FRÅN: 9,996:-

MF10A- Aktiv MultiFunction högtalare
- 10” / 1” MultiFunction topp/monitor
- Monitorvinkel, handtag, stativkopp, M10-Islagsmutter
- Inbyggda 700W förstärkare med DSP från powersoft
- 4 Presets med olika karaktär för olika applikationer
Fullrange, extended fullrange, topp, monitor
- Jämn frekvensgång, låg distortion, hög känslighet
- 99dB verkningsgrad, 700W cont. effekttålighet, Max 127dB@700W
- Låg vikt om 12 kg, tack vare neodymiumkomponenter.

PRIS: 15,843:- exkl. moms

DSP260 & DSP480 - Systemprocessorer
- DSP260: 2 in 6 ut / DSP480: 4 in 8 ut
- 96kHz/32bit DSP
- 6 EQ punkter på alla ut och alla in, parametrisk, hi/lo-shelf
- Programmerbar limiter med threshold, attack, release, gain
- Delningsfilter, Linkwitz-Riley, Bessel, Butterworth
12dB - 48dB, högpass / lågpass.
- Total frihet i signalflöde mellan ut / in.
- Programmeras med medföljande mjukvara eller på fronten

PRIS DSP260: 7,996:- exkl. moms
PRIS DSP480: 11,996:- exkl. moms

P3000 - 2HE lättviksförstärkare
- 2 x 1500W 2Ω / 2 x 1000W 4Ω / 2 x 650W 8Ω
- Tredje generationens switchade nätdelar
- Stabil och pålitlig teknik
- Extremt dynamiska, med mycket fin ljudkaraktär ända till clip
- Neutrik kontakter, Powercon, XLR, Speakon
- Ställbar känslighet
- Skydd mot överhettning, ström, jordfel mm.
- Fler modeller släpps till årsskiftet, bl.a. med inbyggd. processor,
en kraftigare förstärkare med 2 x 2800W 2Ω

PRIS P3000: 9,996:- exkl. moms
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