AKTIVA OCH PASSIVA, KOMPLETTA MOBILA LJUDSYSTEM
PELARSYSTEM | POINT-SOURCE | HORNLADDAT | LINE ARRAY
FÖR BAND, DJ´S, TRUBADURER, EVENT, INSTALLATION OCH PA

TILLVERKAT I SVERIGE
SEDAN1985

A1 NANO
Kompakt point-source system
Utvecklat för konferens, DJ´s, trubadurer, 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.
Systemet består av en kraftfull 12” subwoofer på 900W, och två st.
6,5”/1” fullrange point-source neodymiumcoaxer (F6X)
A1 NANO 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 och användningsområden, så som akustisk musik, clubmusik, tal, sång.
Aktiva systemet 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.

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
• Utbyggbart till totalt 4 st. 12” basar och 8 st. F6X
• Mjukvara till systemförstärkaren DSP med överskådligt gränssnitt
• All processering så som EQ, delay, fas, delningsfilter, limiter kan
programmeras direkt från frontpanelen eller i tillhörande mjukvaran

SNABBFAKTA
• Extremt kompakt system
• Hög känslighet och max SPL
• Class-D förstärkare med låg vikt.
• 12” baselement med 900W cont. effekttålighet (1800W 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 från Italien, och förstärkare från Danska pascal
• Smarta beslag för justering av riktverkan
• Tillverkat i Sverige
• Levereras komplett med stativ och kablage

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

Aktiva riggen med 1000W + 2x500W
inbyggt i 12” basen,
med DSP och en mängd presets
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F6X, 6”/1” point-source coax,
med 70 graders spridning

A1
Kompakt point-source system
Utvecklat för konferens, DJ´s, trubadurer, installation, event
A1 är en kompakt rigg med de omtyckta MF8 som toppar, med 8”/1” coax som
sprider 100 grader, och B11- basar, med 900W 12” element
Designat för mindre framträdanden, konferens, mobila DJ´s, event och PA-firmor, som bwhöver en rigg som spelar mer än det lilla formatet ger sken av.
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,
systemet 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.
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
• Utbyggbart till totalt 4 st. 12” basar och 8 st. MF8
• Mjukvara till systemförstärkaren DSP med överskådligt gränssnitt
• All processering så som EQ, delay, fas, delningsfilter, limiter kan

SNABBFAKTA
• Extremt kompakt system
• Hög känslighet och max SPL
• Class-D förstärkare med låg vikt.
• 12” baselement med 900W cont. effekttålighet (1800W peak.)
• Topparna MF8 är bestyckade med en 8”/1” neodymium-coax
• Utbyggbart system
• Point-source teknologi med 100 graders konisk spridning
• B&C element från Italien, och förstärkare från Danska pascal
• Stativkopp, handtag, samt M10 för installation.
• Tillverkat i Sverige

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

Aktiva riggen med 1000W + 2x500W
inbyggt i 12” basen,
med DSP och en mängd presets
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MF8 har golvvinkel för användning
som monitor, med stativkopp,
samt handtag och M10 fäste

A11
Kompakt pelarsystem med line array teknologi
Utvecklat för trubadurer, DJ´s, installation, event,
PA-firmor och mindre band.
A11 utvecklades för att kunna leverera mer än andra liknande system på
marknaden! Med 12” element på 900W i subwoofers hanteras de mest
påfrestande basfrekvenser, samtidigt som de levererar rapp men ändå djup
bas, ända ner till 35Hz, de kan utan att låta ansträngda hantera trumset,
basinstrument och percussions.
Line array-pelarna består av 8 st. custom 3,5” Neodymium-element monterade
i line source kopppling med enastående frekvensomfång. Tack vare de unika
3,5” elementens karaktär kan vi dela ner mot basarna vid 100Hz, vilket ger ett
oslagbart fullrangeljud, därför låter inte A11- pelarna som motsvarande
högtalare från våra konkurrenter.
A11 är ett skalbart system där en eller två basar kan användas och totalt två
eller fyra line array pelare kan användas.
En kraftig DSP processor hanterar all ljudprocessering, och det finns en mängd
presets att välja på beroende på användningsområde, konfiguration och setup.

AKTIVA RIGGEN

• Totalt 2000W RMS förstärkareffekt RMS (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

A11-2

PASSIVA RIGGEN

• Totalt 2400W RMS 19” DSP-systemförstärkare (4x600W)
• Inbyggd DSP med en mängd förprogrammerade presets
• Systemsteget är endast 1HE högt
• Utbyggbart till totalt 4 st. 12” basar och 8 st. CLA835
• Mjukvara till systemförstärkaren DSP med överskådligt gränssnitt
• All processering så som EQ, delay, fas, delningsfilter, limiter kan
programmeras direkt från frontpanelen eller i tillhörande mjukvaran

A11-1

A11-4

SNABBFAKTA
• Kraftfulla 12” basar med 900W effekttålighet cont.
• Line source pelarteknik för lång kastlängd och god spridning
• Aktiv eller passiv lösning.
• Flera olika storlekar på system
• Kompakt, smidigt och lättjobbat
• Inbyggda DSP i så väl aktiva som passiva riggens förstärkare
• En mängd presets för olika applikationer och karaktärer
• Väskor, fodral och case finns som tillval
• Alla stativ och kablar ingår.
• 110x25 graders spridning på CLA835-pelarna

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

SYSTEMEN

• A11-1(P) med en 12” bas och två CLA835 pelare (P=passiv)
• A11-2(P) med två 12” basar och två CLA835 pelare (P=passiv)
• A11-4(P) med två 12” basar och ftra CLA835 pelare (P=passiv)

Aktiva riggen med 1000W + 2x500W
inbyggt i 12” basen,
med DSP och en mängd presets
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A12
Kraftigt pelarsystem med line array teknologi
Utvecklat för band, DJ´s, installation, PA-firmor och event.
A12 utvecklades för att kunna leverera ett kraftfullt ljud för så väl live applikationer som inspelad musik! Med 18” element i subwoofers hanteras de mest
påfrestande basfrekvenser, och de levererar rapp men ändå djup bas, ända
ner till 30Hz, de kan utan att låta ansträngda hantera trumset, basinstrument,
percussions eller bas i clubsmusik.
Line array-pelarna CLA4611 består av 4 st. 6,5” Neodymium-element, monterade i line source koppling, samt en coaxiellt monterad 1” neodymium-driver
som hanterar diskant.
A12 har enastående frekvensomfång med 6,5” element som line-source kopplas vertikalt, vilket ger lång kastlängd, bred spridning horisontellt och
kontrollerad spridning vertikalt.
De Passiva versionerna av A12-systemen använder en 19” system-förstärkaren
med 4 x 1500W, vidare har förstärkaren AES in, DSP, FIR, DANTE, samt är förprogrammerad för alla A12 riggen i olika setup, det finns DSP för extra processering så som delay, EQ, delningsfilter för rumskorrigering, system-EQ mm,
18” basarna kan bytas ut mot 15” basar för ett mer kompakt system.

AKTIVA RIGGEN

• Totalt 4100W RMS förstärkareffekt RMS (2500W + 2 x 800W)
• Inbyggd DSP med fyra förprogrammerade presets
• Balanserad XLR stereo in
• Balanserad XLR stereo ut
• 2 st. Neutrik Speakon ut, stereo till topparna
• 1 st. Neutrik speakon ut till extra passiv slav-bas
• Separat volymkontroll för bas, left och right.
• PFC (Power Factor Correction) 90-240VAC in

A12-2		

PASSIVA RIGGEN

• Totalt 6000W RMS 19” DSP-systemförstärkare (4x1500W)
• Inbyggd DSP med en mängd förprogrammerade presets
• Systemsteget är endast 1HE högt
• Utbyggbart till totalt 8 st. basar och 8 st. CLA4611 pelare
• Mjukvara till systemförstärkaren DSP med överskådligt gränssnitt
• DANTE
• FIR-filter för perfekt fas
• AES in
• Nätverk
A12-1			A12-4

SNABBFAKTA
• Totalt 7200W RMS effekt i systemförstären (4x1800W)
• 18” baselement med 1200W RMS effekttålighet (2400W cont.)
• Line array pelarna har 4 st. 6,5” neodymiumelement
• Line array pelarna har 1 st. coaxiellt monterad driver för HF
• Skalbart system beroende på behov och applikation
• Line array teknologi med lång kastlängd
• kontrollerad spridning vertikalt och horisontellt
• Inbyggd DSP med en mängd presets
• 4 in / 4 ut, 2 in/4 ut, 4 in / 3 ut, 2 in / 3 ut
• Separata gainkontroller för alla ut
• Övervakning & programmering via nätverk och GUI
• AES / analog in
• Class-D förstärkare med låg vikt.
• PFC (Power Factor Correction) med 90v - 250V input
• 18” basarna kan bytas ut mot lite mer kompakta 15” basar.

Passiva versionen med 19” systemförstärkare på 4 x 1500W med AES / analog
in, DANTE, nätverk, DSP, FIR, utbyggbart till åtta basar och åtta pelare
Aktiva Riggen har
förstärkarna inbyggda i den aktiva
basen, med
2500W + 2 x 800W
separat gainkontroll
på alla högtalare.
Med 4 st. presets
för olika setup.
med stereo input.
PowerCon in, och
nätverk.
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A12 finns även
i vitt utförande
för installation i
t.ex. kyrkor,
konferens,
hörsalar mm.

Q2000HQ (preliminärt 2019)
Aktivt / passivt point source PA.

Perfekt för trubadurer, DJ´s, installation, event och mindre band.
Med en aktiv 15” mono-subwoofer som matas med 1000W RMS class-D
förstärkare, och två passiva 10”/1” toppar som vardera matas med 500W RMS
class-D förstärkare från den aktiva basen.
15” basen är monobryggad och topparna går i stereo.
Systemet går även att bygga ut till max 2 st. 15” basar och 4 st. 10”/1” toppar.
Q2000HQ utvecklades för mindre band, DJ´s, event, PA-hyra och installation i
t.ex skolor, mindre live-scener, mindre dansgolv mm.
En mängd förprogrammerade presets finns att tillgå, och väljs enkelt i bak
med knappar, för anpassning av ljudkaraktär beroende på applikation. Så väl
professionell balanserad stereo XLR in/ut som obalanserad stereo RCA in, för
att fungera som professionellt PA eller som musiksystem där t.ex. Iphone eller
MP3 spelare kopplas in direkt..
En mick ingång finns även för t.ex. enkla tillställningar där musik och tal skall
blandas, separat gain på line och mick.
Den passiva versionen använder en 19” DSP-systemförstärkare med med 4 x
600W, inkl. AES/analog in, med färdiga presets för olika setups och applikationer, så som tal, akustisk musik, live, club.

AKTIVA RIGGEN

• Totalt 2000W RMS förstärkareffekt RMS (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” DSP-systemförstärkare (4x600W)
• Inbyggd DSP med en mängd förprogrammerade presets
• Systemsteget är endast 1HE högt
• Utbyggbart till totalt 4 st. 15” basar och 8 st. 10” toppar
• Mjukvara till systemförstärkaren DSP med överskådligt gränssnitt
• All processering så som EQ, delay, fas, delningsfilter, limiter kan
programmeras direkt från frontpanelen eller i tillhörande mjukvaran

SNABBFAKTA
• Totalt 2000W RMS effekt i aktiva riggen
(2400W i passiva riggen)
• Class-D förstärkare med låg vikt.
• 1000W RMS till basarna i aktiva riggen
• 2x500W RMS till topparna i aktiva riggen
(2x600W i passiva riggen)
• 15” baselement med 1400W cont. effekttålighet (2800W peak)
• Topparna har 10” element och 1” driver monterat på horn
• Skalbart system beroende på behov och applikation
• Point-source teknologi
• Inbyggd DSP med förprogrammerade presets
• Balanserad XLR stereo in / ut, obalanserad stereo RCA in
(aktiva riggen)
• 2 st. Neutrik Speakon ut stereo, till topparna
(varav en till extern bas)
• Mick in med separat volymreglage (ej på passiva riggen)

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

Aktiva riggen med 1000W + 2x500W
inbyggt i 12” basen,
med DSP och en mängd presets
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Komplettera med en passiv 15” bas

Q4000HQ (preliminärt 2019)
Aktivt / passivt point source PA

Perfekt för trubadurer, DJ´s, installation, event, PA-hyra och band.
Q4000HQ utvecklades för att kunna leverera ett kraftfullt ljud för så väl live
applikationer som inspelad musik! Storebror till K2000HQ men med 18” element i
basen och 12”/1” element i topparna.
Systemet går att bygga ut till totalt två st. 18” basar och fyra st. toppar.
I den aktiva riggen huserar all förstärkning och all elektronik i den aktiva basen,
med 2500W RMS class-D förstärkare till basarna och 2 x 800W till topparna finns
väl tilltaget med effekt på totalt 4100W, för att klara av även större evenemang.
Med avancerade DSP processorer och moderna FIR-filter uppnås ett mycket tight
och fasrätt ljud med låg latency.
Med separat gain för bas / left / right är det enkelt att få ett välbalanserat ljud
mellan bas och topp. Fyra presets för olika ljudkaraktärer och för olika setup finns
förprogrammerat.
Den passiva versionen använder en extern 19” systemförstärkare på totalt
7,2000W, med 4 x 1800W, den passiva riggen kan byggas ut till fyra basar och
åtta toppar för t.ex. installation där effekten är 4 x 1800W. inbyggda DSP, presets,
AES. en mängd DSP funktioner kan anpassas för rumsakustik, system EQ, limiter, delay och delning.

AKTIVA RIGGEN

• Totalt 4100W RMS förstärkareffekt RMS (2500W + 2 x 800W)
• Inbyggd DSP med FIR och 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
• PFC (Power Factor Correction) 90-240VAC in

PASSIVA RIGGEN

• Totalt 7200W RMS 19” DSP-systemförstärkare (4x1800W)
• Inbyggd DSP med en mängd förprogrammerade presets
• Systemsteget är endast 1HE högt
• Utbyggbart till totalt 4 st. 18” basar och 8 st. 12” toppar
• Mjukvara till systemförstärkaren DSP med överskådligt gränssnitt
• All processering så som EQ, delay, fas, delningsfilter, limiter kan
programmeras direkt från frontpanelen eller i tillhörande mjukvaran

SNABBFAKTA
• Aktiv eller passiv rigg, beroende på vad man önskar.
• Totalt 4100W RMS effekt i förstärkarna
(7200W i passiva riggen)
• Class-D förstärkare med låg vikt.
• 2500W RMS förstärkare till basarna (3600W i passiva riggen)
• 2 x 800W RMS förstärkare till topparna
(2 x 1800W i passiva riggen)
• 18” baselement med 1400W cont. effekttålighet (2800W peak.)
• Topparna har 12” element och 1” driver monterad på horn.
• Skalbart och utbyggbart system beroende på behov
• Point source teknologi i topparna.
• Inbyggd DSP med FIR, och fyra förprogrammerade presets
• Neutrik Powercon in.
•

19” Systemförstärkaren P418DSP förprogrammerad för systemet, 4x1800W
med inbyggd DSP, AES in, Förstärkaren bygger endast 1 HE i höjd.
Aktiva Riggen har
förstärkarna inbyggda i den aktiva
basen, med
2500W + 2 x 800W
separat gainkontroll
på alla högtalare.
Med 4 st. presets
för olika setup.
med stereo input.
PowerCon in, och
nätverk.
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Komplettera med en passiv 18” bas

A2

Kompakt PA-system med 15” basar,
6000W RMS total förstärkareffekt
Utvecklat för band, DJ´s, installation,
event och uthyrningsföretag
BESKRIVNING
A2 är ett komplett ljudsystem som finns att tillgå antingen aktivt,
med inbyggda DSP-förstärkare i basarna som även driver de
passiva topparna, eller passivt med 19” DSP-systemförstärkare.
Systemet består av två st. B1HP, 1x15” basar med vardera
2000W cont. effekttålighet, och två st. MF10, passiva fullrangehögtalarna med point-source teknik, 10”/1” bestyckning med hög
verkningsgrad, kontrollerad spridning med jämn frekvensåtergivning.
Systemförstärkarna kan driva totalt 4 st. basar och 8 st. toppar

AKTIVA RIGGEN

• Totalt 6000W RMS förstärkareffekt RMS (4 x 1500W)
• Inbyggd DSP med FIR och en mängd förprogrammerade presets
• Cardioid-presets finns.
• Balanserad Neutrik XLR In / link ut
• Neutrik PowerCon in/ut för ström
• 1 st. Neutrik speakon ut till passiv MF10
• Separata volymkontroller för bas / topp för systemjustering
• PFC (Power Factor Correction) 90-240VAC in

PASSIVA RIGGEN

• Totalt 6000W RMS 19” DSP-systemförstärkare (4x1500W)
• Inbyggd DSP med en mängd förprogrammerade presets med FIR
• Systemsteget är endast 1HE högt
• Utbyggbart till totalt 4 st. 15” basar och 8 st. 10” toppar
• Använd Cardioid-preset för kontrollerad och riktad bas.
• Mjukvara till systemförstärkaren DSP med överskådligt gränssnitt
• All processering så som EQ, delay, fas, delningsfilter, limiter kan
programmeras via mjukvara för t.ex. rumskorrigering.
• Den kraftfulla systemförstärkaren har DANTE, AES, FIR, DSP

MF10 har monitorvinkel, stativkopp, handtag och M10 fäste

SNABBFAKTA
• Totalt 6000W RMS förstärkareffekt
• Class-D förstärkare med låg vikt.
• 1500W RMS vardera effekt till basarna
• 1500W RMS vardera effekt till topparna
• 15” baselement med 1000W RMS effekttålighet (2000W cont.)
• Topparna har 10” element och 1” driver monterat på horn
• MF10 har monitorvinkel, stativkopp, handtag och M10 fäste
• Point-source teknologi
• Inbyggd DSP med 4 st. förprogrammerade presets
• Balanserad Neutrik XLR in / ut
• FIR-filter för bästa faskoherens
• 1 st. Neutrik speakon ut till passiv topp ifrån varje bas
• Separat volymreglage för varje bas och varje topp
• PFC (Power Factor Correction) 90-240VAC in

Passiva versionen med 19” systemförstärkare på 4 x 1500W, med FIR,
AES / analog / DANTE, nätverk. utbyggbart till fyra basar och åtta toppar
Aktiva versionen. Med den 2 x 1500W kraftiga class-D
Förstärkaren från Powersoft i ryggen på 15” basarna, med
switchad nätdel. och inbyggd DSP med FIR-filter
• Neutrik Powercon in/ut för ström
• Neutrik XLR in/ut för signal
• Separat subwoofer/topp gain
• Preset select med 4 presets
• Speakon ut på 1500W RMS till topp
• Separat gain för topparna
• PFC med 90-265VAC input
• Switchad nätdel.
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A5

Kraftfullt PA-system med 18” basar,
6000W RMS total förstärkareffekt
Utvecklat för band, DJ´s, installation,
event och uthyrningsföretag
BESKRIVNING
A5 är ett komplett kraftfullt ljudsystem med två st. B18HP, 1x18”
basar på vardera 2400W cont. effekttålighet, samt två st.
CXL122MP-fullrange point-source toppar med 12”/2” neodymiumcoax. A5 finns att tillgå antingen aktivt eller passivt, där den aktiva
riggen huserar dubbla förstärkare i varje bas på totalt 2 x 1500W
RMS som även driver de passivA topparna, med separata volymreglage. De passiva fullrangehögtalarna CXL122MP, har hög verkningsgrad och låg distortion med en spridning på 80 grader.
Systemförstärkarna kan driva totalt 4 st. basar och 8 st. toppar

AKTIVA RIGGEN

• Totalt 6000W RMS förstärkareffekt RMS (4 x 1500W)
• Inbyggd DSP med FIR och en mängd förprogrammerade presets
• Cardioid-presets finns.
• Balanserad Neutrik XLR In / link ut
• Neutrik PowerCon in/ut för ström
• 1 st. Neutrik speakon ut till passiv MF10
• Separata volymkontroller för bas / topp för systemjustering
• PFC (Power Factor Correction) 90-240VAC in

PASSIVA RIGGEN

• Totalt 6000W RMS 19” DSP-systemförstärkare (4x1500W)
• Inbyggd DSP med en mängd förprogrammerade presets med FIR
• Systemsteget är endast 1HE högt
• Utbyggbart till totalt 4 st. 18” basar och 8 st. 12” toppar
• Använd Cardioid-preset för kontrollerad och riktad bas.
• Mjukvara till systemförstärkaren DSP med överskådligt gränssnitt
• All processering så som EQ, delay, fas, delningsfilter, limiter kan
programmeras via mjukvara för t.ex. rumskorrigering.
• Den kraftfulla systemförstärkaren har DANTE, AES, FIR, DSP

CXL122MP har monitorvinkel, stativkopp, handtag och 4 st.M10 fästen

SNABBFAKTA
• Totalt 6000W RMS förstärkareffekt
• Class-D förstärkare med låg vikt.
• 1500W RMS vardera effekt till basarna
• 1500W RMS vardera effekt till topparna
• 15” baselement med 1000W RMS effekttålighet (2000W cont.)
• Topparna har 10” element och 1” driver monterat på horn
• MF10 har monitorvinkel, stativkopp, handtag och M10 fäste
• Point-source teknologi
• Inbyggd DSP med 4 st. förprogrammerade presets
• Balanserad Neutrik XLR in / ut
• FIR-filter för bästa faskoherens
• 1 st. Neutrik speakon ut till passiv topp ifrån varje bas
• Separat volymreglage för varje bas och varje topp
• PFC (Power Factor Correction) 90-240VAC in

Passiva versionen med 19” systemförstärkare på 4 x 1500W, med FIR,
AES / analog / DANTE, nätverk. utbyggbart till fyra basar och åtta toppar
Aktiva versionen. Med den 2 x 1500W kraftiga class-D
Förstärkaren från Powersoft i ryggen på 18” basarna, med
switchad nätdel, inbyggd DSP med FIR-filter.
• Neutrik Powercon in/ut för ström
• Neutrik XLR in/ut för signal
• Separat subwoofer/topp gain
• Preset select med 4 presets
• Speakon ut på 1500W RMS till topp
• Separat gain för topparna
• PFC med 90-265VAC input
• Switchad nätdel.
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A6

Kompakt PA-system , 7400W RMS förstärkare
Utvecklat för band, DJ´s, installation, live-scener,
event och uthyrningsföretag
BESKRIVNING
A6 är ett komplett ljudsystem med två st. B2HPA, 2x15” basar på
vardera 4000W cont. effekttålighet.
A6 finns som aktivt system eller som passivt system, där aktiva
systemet har Inbyggda DSP och class-D förstärkare på 2 x 1500W
RMS i varje bas, med fyra presets för olikia setup t.ex. standard,
cardioid, club och music, vidare har de aktiva CXL122MPA-topparna 700W class-D förstärkare inbyggda med DSP och fyra presets
med olika karaktär. CXL122MP-toppen är en coaxiellt spridande
point-source högtalare med hög verkningsgrad, kontrollerad
spridning om 80 grader, med jämn frekvensåtergivning samt
monitorvinkel, stativkopp och två handtag.

AKTIVA RIGGEN

• Totalt 6000W RMS förstärkareffekt i basarna (4 x 1500W
• Totalt 1400W RMS förstärkareffekt i topparna (2 x 700w)
• Inbyggda DSP med FIR och en mängd förprogrammerade presets
• Cardioid-presets finns.
• Balanserad Neutrik XLR In / link ut
• Neutrik PowerCon in/ut för ström
• PFC (Power Factor Correction) 90-240VAC in

PASSIVA RIGGEN

• Totalt 6000W RMS 19” DSP-systemförstärkare (4x1500W)
• Inbyggd DSP med en mängd förprogrammerade presets med FIR
• Systemsteget är endast 1HE högt
• Utbyggbart till totalt 4 st. B2HP-basar och 8 st. CXL122MP-toppar
• Använd Cardioid-preset för kontrollerad och riktad bas.
• Mjukvara till systemförstärkaren DSP med överskådligt gränssnitt
• All processering så som EQ, delay, fas, delningsfilter, limiter kan
programmeras via mjukvara för t.ex. rumskorrigering.
• Den kraftfulla systemförstärkaren har DANTE, AES, FIR, DSP

CXL122MP har monitorvinkel, stativkopp, handtag och 4 st.M10

SNABBFAKTA
• Två st. 2x15” basar med 4” talspole och 2000W element
• Totalt 7400W RMS förstärkareffekt (6000W i passiva systemet)
• Class-D förstärkare med låg vikt.
• 1500W RMS förstärkareffekt till varje baselement i aktiva riggen
• 15” baselement med 1000W RMS effekttålighet (2000W cont.)
• CXL122MP har 12” element och 2” driver monterat coaxiellt
• Point-source teknologi
• Inbyggd DSP med 4 st. förprogrammerade presets, FIR-filter
• Balanserad Neutrik XLR in / ut
• PFC (Power Factor Correction) 90-240VAC in
• Passiva riggen har en 19” systemförstärkare förprogrammerad
med färdiga presets, på totalt 6000W med AES in, Dante och
nätverk, samt DSP, med EQ, delay, limiter och delningsfilter
för användaren att anpassa t.ex. rumsakustik och system EQ,

Passiva versionen med 19” systemförstärkare på 4 x 1500W, med FIR,
AES / analog / DANTE, nätverk. utbyggbart till fyra basar och åtta toppar
Aktiva versionen. Med den 2 x 1500W kraftiga class-D
Förstärkaren från Powersoft i ryggen på 15” basarna,
med switchad nätdel. och inbyggd DSP med FIR-filter
• Neutrik Powercon in/ut för ström
• Neutrik XLR in/ut för signal
• Preset select med 4 presets
• 1500W RMS till varje 15” element
• PFC med 90-265VAC input
• Switchad nätdel.
• Monterad i separat fläktkyld kammare.
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A7

Kraftig PA-system, 7400W RMS förstärkare
Utvecklat för band, DJ´s, installation, event, livescener och uthyrningsföretag.
BESKRIVNING
A7 är en aktiv PA rigg för event, livemusik, club mm.
Med fyra st. B18HP, 18” basar på vardera 2400W cont.
effekttålighet, och två st. CXL152MP, lättvikts 15”/2” coaxielle
point-source toppar,
A7 har enastående ljudtryck och lämpar sig för såväl livemusic som
clubmusik.
A7 finns i aktiv och passiv version, där aktiva systemet har totalt
7400W inbyggda Class-D förstärkare, med 4 x 1500W RMS till
basarna och 2 x 700W RMS till topparna, med två aktiva och två
passiva 18” basar, där de passiva drivs av de aktiva via Speakon out.
Varje aktiv högtalare har fyra presets för olika karaktär och för olika
setup.Cardioid-läge finns i basarna.
AKTIVA RIGGEN
• Totalt 6000W RMS förstärkareffekt i basarna (4 x 1500W
• Totalt 1400W RMS förstärkareffekt i topparna (2 x 700w)
• Inbyggda DSP med FIR och en mängd förprogrammerade presets
• Cardioid-presets finns.
• Balanserad Neutrik XLR In / link ut
• Neutrik PowerCon in/ut för ström
• PFC (Power Factor Correction) 90-240VAC in
PASSIVA RIGGEN
• Totalt 6000W RMS 19” DSP-systemförstärkare (4x1500W)
• Inbyggd DSP med en mängd förprogrammerade presets med FIR
• Systemsteget är endast 1HE högt
• Utbyggbart till totalt 4 st. B18HP-basar och 8 st. CXL152MP-toppar
• Använd Cardioid-preset för kontrollerad och riktad bas.
• Mjukvara till systemförstärkaren DSP med överskådligt gränssnitt
• All processering så som EQ, delay, fas, delningsfilter, limiter kan
programmeras via mjukvara för t.ex. rumskorrigering.
• Den kraftfulla systemförstärkaren har DANTE, AES, FIR, DSP

CXL152MP har monitorvinkel, stativkopp, handtag och 4 st.M10

SNABBFAKTA
• Fyra st. B18HP, 1x18” basar
• Två st. CXL152MP, 15”/2” point-source coaxiell topp
• 2100W cont. effekttålighet i varje 18” element
• 4” dubbellindad talspole på 18” elementen
• Topparna har 15” element och 2” driver monterat coaxiellt
• Inbyggd DSP med förprogrammerade presets
• PFC (Power Factor Correction) 90-240VAC in i stegen
• Fodral och transportväskor finns som tillval
• Totalt 7400W RMS förstärkareffekt i aktiva riggen
• Total 6000W RMS förstärkareffekt i passiva riggen
• Powersoftförstärkare

Passiva versionen med 19” systemförstärkare på 4 x 1500W, med FIR,
AES / analog / DANTE, nätverk. utbyggbart till fyra basar och åtta toppar
Aktiva versionen. Med den 2 x 1500W kraftiga class-D
Förstärkaren från Powersoft i ryggen på de aktiva18” basarna som även driver varsin passiv 18” bas, med switchad
nätdel. och inbyggd DSP med FIR-filter
• Neutrik Powercon in/ut för ström
• Neutrik XLR in/ut för signal
• Preset select med 4 presets
• 1500W RMS till varje 18 element
• PFC med 90-265VAC input
• Switchad nätdel.
• Monterad i separat fläktkyld kammare.
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BHX

Kraftfullt aktivt / passivt PA system på 12,000W,
hornladdade 3-vägs point-source toppar
och cardioid teknik i basarna.
Utvecklat för större band, DJ´s, club, installation,
samt för event- och uthyrnings- företag
BESKRIVNING
BHX är ett oslagbart system som spelar långt i ett relativt kompakt
format. De cardioida basarna har ett 18” element monterat framåt
och ett 12” element monterat i cardioid konfiguration bakåt, vilket i
kombination med avancerad DSP-teknik, ger utsläckning i sidorna
och bakåt, samt genererar kontrollerad och riktad bas framåt med
lång kastlängd.
Topparna består vardera av 2 st. 8” element monterade i en C.C.C
konfiguration (Common Compression Chamber) vilket ger kastlängd,
kontroll och riktverkan, en hornladdad 6,5” midrange och hornladdad
1” highrange ger HX8 toppen mycket hög tydlighet, hög verkningsgrad, lång kastlängd och kontrollerad riktverkan.

AKTIVA RIGGEN

BHX-systemet finns som aktivt system, med inbyggda förstärkare på
totalt 12,000W, 2 x 1500W till varje bas, 1500W+750W+750W
till varje HX8-topp)
Med FIR-filter och en mängd presets för olika applikationer,
användningsområden och ljudkaraktärer,
PASSIVA RIGGEN
Det passiva systemet använder två st. 19” systemförstärkare på
totalt 8x1500W med DSP, FIR, AES, DANTE, nätverk.
Systemförstärkarna bygger endast 1HE per steg, vilket ger 12,000W
RMS på 2HE.

SNABBFAKTA
• Cardioid teknik i basarna med 18” element och 12” element
• Hornladdade 3-vägs point-source toppar
• Totalt 12,000W RMS förstärkareffekt i aktiva riggen
• 8 x 1500W förstärkare med DSP, FIR-filter, AES
(DANTE i 19” stegen)
• 2 st. B18HPC basar med cardioid teknik 18” + 12” element
• 2 st. HX8 topp med 3-vägs hornladdad pointsource
• HX8 med 2 st. 8” element, 6,5” hornladdat, 1” på horn
• cardioid riktverkan i basarna
• kontrollerad riktverkan i topparna
• Avancerade FIR-filter algoritmer för korrekt fas.
• Aktiva versionen med inbyggda DSP förstärkare
• Passiva versionen med 19” dsp-systemförstärkare
• Färdiga presets i steget för ”plug´n play
• PFC (Power Factor Correction) 90V-480VAC in

Passiva versionen med 2 st.19” systemförstärkare på totalt 8 x 1500W,
med FIR, AES / analog / DANTE, nätverk.
utbyggbart till fyra basar och åtta toppar
Aktiva versionen. Med den 2 x 1500W kraftiga class-D
Förstärkaren från Powersoft i ryggen på både B18HPCbasarna och HX8-topparna, med switchad nätdel. och
inbyggd DSP med FIR-filter
• Neutrik Powercon in/ut för ström
• Neutrik XLR in/ut för signal
• Preset select med 4 presets
• 1500W RMS till varje 18 element
• PFC med 90-265VAC input
• Switchad nätdel.
• Monterad i separat fläktkyld kammare i bassarna
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KLA

Kompakt Line array-system, 10,200W
Utvecklat för band, DJ´s, installation, event,
live-scener och uthyrningsföretag.
BESKRIVNING
KLA systemet är ett mycket kompakt och välljudande system med god
riktverkan, hög verkningsgrad och bra kastlängd.
Med sex st. PLA2611- line array moduler och fyra st. B18HP- 18” basar
är KLA-systemet perfekt för band, pa-firmor och event, line array teknik
ger oslagbar kontroll och headroom. Lättriggat och lätt att använda.
PLA2611 är bestyckade med två st. 6,5” neodymiumelement monterade
på 110-graders ljudledare och en 1” driver monterad på waveguide och
horn, med kontrollerad spridning om 110 grader horisontellt och 0-45
graders spridning vertikalt.
B18HP-basarna har 18” element med 4” talspole och 2400W cont.
effekttålighet.

AKTIVA RIGGEN

KLA-systemet finns som aktivt system, med inbyggda förstärkare på
totalt 10,200W RMS, med 1500W till varje bas, och 700W RMS till varje
line array-topp Med FIR-filter och en mängd presets för olika applikationer, användningsområden och ljudkaraktärer.
PASSIVA RIGGEN
Det passiva systemet använder två 19” systemförstärkare på totalt
8x1500W med DSP, FIR, AES, DANTE, nätverk.
Systemförstärkarna bygger endast 1HE per steg, vilket ger 12,000W
RMS på 2HE.
Systemstegen i passiva riggen kan hantera att byggas ut till totalt 8 st.
B18HP och 16 st. PLA2611, vilket klarar mindre festivaler.

Line array teknik ger oslagbar kontroll, kastlängd och riktverkan,
med aktivt eller passivt system

SNABBFAKTA
• Line array teknik i topparna
• FIR-teknik för bästa fasrespons
• Class-D förstärkare med låg vikt.
• 18” baselement med 1200W RMS effekttålighet (2400W cont.)
• 4” dubbellindad talspole på 18” elementen
• Line array-topparna har 2 st. 6,5” element monterade på
ljudledare, och 1 st. 1” driver monterad på waveguide.
• Inbyggd DSP med förprogrammerade presets
• PFC (Power Factor Correction) 90-240VAC in
• Aktiva riggen har totalt 10,200W RMS DSP-förstärkare
• Passiva riggen har två 19” systemförstärkare
förprogrammerade med färdiga presets, på totalt 12000W
med AES in, Dante, FIR och nätverk, samt DSP, med EQ,
delay, limiter och delningsfilter för användaren att anpassa
t.ex. rumsakustik och system EQ,

Passiva versionen med 19” systemförstärkare på 8 x 1500W, med FIR,
AES / analog / DANTE, nätverk. utbyggbart till 8 basar och 16 toppar
Aktiva versionen. Med den 2 x 1500W kraftiga class-D
Förstärkaren från Powersoft i ryggen på de aktiva18” basarna som även driver varsin passiv 18” bas, med switchad
nätdel. och inbyggd DSP med FIR-filter
• Neutrik Powercon in/ut för ström
• Neutrik XLR in/ut för signal
• Preset select med 4 presets
• 1500W RMS till varje 18 element
• PFC med 90-265VAC input
• Switchad nätdel.
• Monterad i separat fläktkyld kammare.
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AX
Kraftfullt PA system med 20,800W RMS
DSP-förstärkare med Line array och cardioid
basteknik.
Utvecklat för större band, DJ´s, club, installation,
samt för event- och uthyrnings- företag
BESKRIVNING
AX passar de större banden, eventen, livescener och clubgig.
6 st. PLA21021 line array moduler med vardera 2x10” element och
2x1” drivers monterade på waveguide, samt 2 st. 3x18” cardioidbasar med oslagbar riktverkan, kontroll och frekvensåtergivning.
AX hanterar enkelt en medelstor livescen eller ett clubevent.
Hela riggen drivs med ett system-steg på 4 x 5200W (20,800W)
AX är en mycket bra startrigg för PA-firman, då det går enkelt att
bygga ut riggen med en till system-förstärkare.
2 st. systemförstärkare kan driva totalt 4 st.
B318HPC basar och 16 st. PLA21021 Line array högtalare.
med totalt 41600W i större line array system fluget för
festival, event, live, mm.
För större band är AX ett lättriggat system som levererar otroligt
ljudtryck med kontrollerad spridning, lång kastlängd och ger en
behaglig upplevelse på scen tack vare den cardioida riktverkan i
basarna.
Riggen är groundstackad, men kan lika gärna flygas,
mellanlådorna huserar förstärkare och får även upp linearraytopparna till önskvärd höjd. alla beslagen i srray-systemet är infällda
i högtalarna för enkel riggning och transport.

SNABBFAKTA
• Totalt 20,800W RMS förstärkareffekt
• 4 x 5200W med DSP, FIR-filter, AES, Wifi på 1HE
• Totalt 12 st. 10” element och 12 st. 1” drivers i line array
• Totalt 6 st. 18” element med 14,400W effekttålighet.
• 3x18” element på vardera 2400W cont. effekt i varje bas.
• Line array modulerna har 2 st. 10” element
och 2 st. 1” drivers monterat på waveguide och horn
• Line array teknologi med oslagbar kontroll och kastlängd.
• Cardioid teknologi i basarna med utsläckning bakåt
och riktverkan framåt
• Avancerade FIR-filter algoritmer för korrekt fas.
• Färdiga presets i steget för ”plug´n play
• PFC (Power Factor Correction) 90-480VAC in

19”, 1HE DSP systemförstärkare på totalt 20,800W RMS effekt.

PLA21021, Line array modul med integrerade flygbeslag för enkel riggning
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