Product program / Loudspeaker / Variable Array


HX-7W-WPEN

De luidspreker dient te bestaan uit 4 afzonderlijke dozen of cellen van polyharsmateriaal en elk van 497 mm B x 166 mm H x 274 mm D (19,57 B x 6,5 H x 10,79 D). Elke cel heeft een aanvulling van 2 x 5,5 laagfrequente luidsprekers die symmetrisch aan weerszijden van het voorste klankbord zijn gepositioneerd en elk van de cellen wordt geflankeerd door basreflexpoorten aan de buitenrand. Tussen de laagfrequente luidsprekers moet zich een hoogfrequent hoogfrequent golfgeleiderspruitstuk met meerdere sleuven bevinden, dat aan de achterzijde wordt belast met een 1 hoogfrequent compressiebestuurder. Op het voorste schot van elke cel moet een stalen geperforeerd rooster zijn gemonteerd, dat zo nodig kan worden verwijderd. De vier cellen zijn verticaal op elkaar geplaatst en moeten zowel mechanisch als elektronisch met elkaar verbonden zijn om als één invoereenheid te functioneren. De aansluiting wordt uitgevoerd door middel van beide dubbele 2-weg Speakon™ en parallelle schroefaansluitingen op het achterpaneel van de middelste cel. Er moet een intern crossover-netwerk zijn dat het ingangssignaal met een frequentie van 1,7 kHz deelt met de set laagfrequente en hoogfrequente bestuurders. De cellen moeten mechanisch worden geïntegreerd door middel van metalen scharnierverbindingen aan weerszijden van en verticaal tussen de voorste schotten en ook door een verstelbare, meervoudige stalen wervelkolom die langs de achterkant van de set loopt. Het moet mogelijk zijn de verticale hoek tussen elke cel in stappen van 15 graden aan te passen om een dekkingshoek van 0 graden verticaal tot 45 graden verticaal te verkrijgen door de positie van deze verbindingen te wijzigen. Het moet ook mogelijk zijn om de hoek tot 60 graden uit te breiden met een optionele verlengbeugel. De horizontale hoek wordt vastgesteld op 100 graden. De luidspreker moet in staat zijn om een echte array-type projectie te realiseren met een consistente dekking van de voor- en achterkamer. Elke eenheid moet een geluidsdruk van 100dB leveren met 1W input gemeten op 1m afstand en moet in staat zijn om een maximaal vermogen te verwerken tot 750 Watt continu programma met een nominale impedantie van 8 Ohm.&nbsp;De frequentierespons van de luidspreker moet 75Hz-20kHz zijn. De totale afmetingen van de luidsprekers moeten 97 mm B x 664 mm H x 274 mm D (19,57 B x 26,14 H x 10,79 D) bedragen en het gewicht moet 30 kg (66 lbs) bedragen. De luidspreker moet de HX-7B-WPEN (zwart) of HX-7W-WPEN (wit) worden genoemd.De luidspreker moet ook beschikbaar zijn in een weerbestendige versie met een waterbestendigheid van IP-X4. De weerbestendige uitvoering moet worden voorzien van speciale weerbestendige verf op het beslag en het rooster en een rubberverzegelde afdekkap over de aansluitplaat en de aansluitstekkers om het binnendringen van water te voorkomen. De prestaties moeten grotendeels identiek zijn aan die van de HX-7, maar met een frequentierespons van 105Hz-20kHz. De luidspreker moet de HX-7B-WPEN (zwart) of HX-7W-WPEN (wit) worden genoemd.Er dient een compatibele subwooferbehuizing te zijn die ontworpen is om de frequentierespons van het luidsprekersysteem uit te breiden tot 40 Hz. De subwooferbehuizing bestaat uit een basreflex van MDF-hout en wordt aan de voorzijde voorzien van een 15 laagfrequente luidspreker en wordt bedekt door een geperforeerd stalen rooster. De kast heeft aan weerszijden verzonken handgrepen om het transport te vergemakkelijken. De aansluitingen moeten op een verzonken achterpaneel worden aangebracht en bestaan uit beide dubbele 2-weg Speakon™ parallelle en schroefklemmen. De onderkast moet een afmeting hebben van 505 mm B x 528 mm H x 477 mm D (19,88 B x 20,79 H x 19,17 D) en 30 kg (66 lbs) wegen. De subwoofer wordt FB-150B (zwart) of FB-150W (wit) genoemd.
Er moeten verschillende hardware en montagemogelijkheden voor dit luidsprekersysteem aanwezig zijn:
-Er moet een stalen tuigageframe met meerdere flypoints voor het vliegen van één of meer (tot vier) HX-7's in een verticale opstelling zijn, samen met zitplaatsen voor een FB-150 om bovenop het frame te plaatsen. Het tuigageframe wordt HY-PF7B (zwart) of HY-PB7W (wit) genoemd
-Er moeten luidsprekeraansluitingsbeugels zijn om twee of meer HX-7's verticaal met elkaar te kunnen verbinden. Voor de aansluiting van elke extra HX-7 op een flow array is een paar verbindingsbeugels nodig. De beugel moet weerbestendig zijn om het gebruik buitenshuis te vergemakkelijken. De luidsprekeraansluitbeugel wordt HY-CN7B-WP (zwart) of HY-CN7W-WP (wit) genoemd
-Er moet een hoekinstelbalk aanwezig zijn om de verticale hoekverstelling tot 60 graden uit te breiden. Drie paar van de beugels zijn nodig om de hoek tussen alle vier de cellen van de HX-7 aan te passen. De beugels moeten weerbestendig zijn om het gebruik buitenshuis te vergemakkelijken. De hoekinstelbeugel (set van 3 paar) wordt de HY-60DWB-WP (zwart) of HY-60DBW-WP (wit) genoemd
-Er moet een tuigagebeugel aanwezig zijn om de HX-7 te kunnen vliegen of monteren met behulp van overspanningskabels of andere ondersteunende methoden en ook voor gebruik met andere optionele HX-7 montageapparatuur. De takelbeugel moet rechtstreeks op de bovenste cel van de HX-7 worden gemonteerd en voorzien zijn van een driepunts T-bar montageplaat. Het moet waterdicht zijn om het gebruik buitenshuis te vergemakkelijken. De ophangbeugel wordt HY-TM7B-WP (zwart) of HY-TM7W-WP (wit) genoemd
-Er moet een plafondbeugel aanwezig zijn waarmee een enkele HX-7 luidspreker aan het verlaagde plafond kan worden bevestigd. De beugel moet volledig horizontaal verstelbaar zijn (tot 360 graden). De plafondbeugel wordt HY-C0801 (zwart) of HY-C0801W (wit) genoemd.&nbsp;
-Er moet een wandmontagebeugel aanwezig zijn om een enkele HX-7 luidspreker buiten de muur te kunnen ophangen. De borstweringsvormige wandhouder moet voorzien zijn van een horizontale pivotverstelling (180 graden). De muurbeugel wordt de HY-WM7B (zwart) of de HY-WM7W (wit) genoemd.
Er moet een ophangbeugel aanwezig zijn om HX-7B-WPEN of HX-7W-WPEN te kunnen aansluiten op een wand- of plafondmontagebeugel. De beugel moet naast de verticale spreidingsverstelling van de luidspreker ook de verticale kantelhoek (0-25 graden) van de gehele ruimte kunnen verstellen. De ophangbeugel wordt HY-VM7B (zwart) of HY-VM7W (wit) genoemd
-Er is een wandmontagebeugel voorzien om een enkele HX-7 luidspreker op een vaste horizontale en verticale hoek aan de muur te kunnen monteren. De montage bestaat uit een enkele stalen L-beugel met meerdere gaten voor bevestiging aan de muur en de bovenkant van de HX-7 luidspreker. De beugel moet waterdicht zijn om het gebruik buitenshuis te vergemakkelijken. De wandbeugel wordt de HY-MS7B-WP (zwart) of HY-MS-7W-WP (wit) genoemd
-Er moet een luidsprekerstandaardbeugel aanwezig zijn waarmee een enkele HX-7 luidspreker op een standaard luidsprekerstatief kan worden gemonteerd. De beugel moet een verticale kantelhoekverstelling (0-25 graden) van de gehele ruimte mogelijk maken, naast de verticale spreidingsverstelling van de luidspreker. De beugel van de luidsprekerstandaard wordt de HY-ST7 genoemd.
-Er moet een transformatorset aanwezig zijn die via het achterpaneel van de HX-7 luidspreker kan worden aangesloten voor gebruik in een systeem met hoge impedantie (70V). De transformator moet een selecteerbare vermogenskraaningang naar de luidspreker van 30W, 60W, 100W of 200W bij 70V leveren. De transformator wordt de MT-200 genoemd.
-Er moet een montagebeugel voor de transformator zijn waarmee de MT-200 transformator stevig op het HX-7 achterpaneel kan worden bevestigd en eenvoudig kan worden aangesloten op de luidsprekeraansluitingen. De montagebeugel voor de transformator wordt de HY-MT7 genoemd

