A1 NANO

Kompakt aktivt / passivt point-source system
Utvecklat för trubadurer, konferens, DJ´s, installation, event
A1 NANO är vårt absolut mest kompakta ljudsystem,
men låt inte er luras av det lilla formatet!
A1 NANO levererar uppseendeväckande ljudtryck, med stor
närhet och låg distortion.
Bestående av en kraftfull 12” subwoofer och två st. 6,5”/1”
fullrange neodymiumcoaxer (F6X)
Systemet finns aktivt och passivt, där den aktiva versionen har
totalt 2000W RMS (1000W + 2 x 500W) inbyggda förstärkare i basen,
med DSP och en mängd preset för olika applikationer,
ystemet är utbyggbart med en extra bas och två extra toppar.
Den passiva versionen passar bättre för installation eller för dem
som inte vill ha inbyggda förstärkare, med ett 1HE, 19” DSPsystemsteg på 2400W (4x600W) med flera presets för olika
applikationer och användningsområden så som akustisk musik,
clubmusik, tal, sång.
Balanserad stereo XLR in och obalanserad RCA in, med en
separat ingång för mick gör att A1 NANO kan användas av såväl
proffs som på firmafesten.

Systemförstärkaren P46DSP förprogrammerad för systemet, 4x600W
med inbyggd DSP, AES in, Förstärkaren bygger endast 1 HE i höjd.

SNABBFAKTA
• Extremt kompakt system
• Hög känslighet och max SPL
• Class-D förstärkare med låg vikt.
• 12” baselement med 800W cont. effekttålighet (1600W peak.)
• Topparna F6X är bestyckade med en 6,5”/1” neodymium-coax
• Utbyggbart system
• Point-source teknologi med 70 graders konisk spridning
• B&C element och förstärkare från Danska pascal
• Smarta beslag för justering av riktverkan
• Tillverkat i Sverige

Aktiva riggen med 1000W + 2 x 500W inbyggt
i 12” basen, med DSP och en mängd presets

Aktiva riggen
• Totalt 2000W RMS förstärkareffekt (1000W + 2 x 500W)
• Inbyggd DSP med en mängd förprogrammerade presets
• Balanserad XLR stereo in / Obalanserad stereo RCA in
• Balanserad XLR stereo ut
• 2 st. Neutrik Speakon ut, stereo till topparna
• 1 st. Neutrik speakon ut till extra passiv slav-bas
• Mick in med separat volymreglage
• PFC (Power Factor Correction) 90-240VAC in
Passiva riggen
• Totalt 2400W RMS 19” systemförstärkare (4x600W)
• Inbyggd DSP med en mängd förprogrammerade presets
• Systemsteget är endast 1HE högt
Prophon Audio & Teknik AB

F6X med smart bygel med beslag för
ställbar riktverkan med 5 graders täthet
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