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Περιγραφή

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Νεόι Proccessors σειράς 4
Ψηφιακoί επεξεργαστές από 2 εισόδους - 4 εξόδους μέχρι 4 εισόδους - 8 εξόδους, με μετατροπείς 24bit, λειτουργία στα 96kHz, δυναμική
περιοχή μεγαλύτερη από 116dB και bandwidth μεγαλύτερο από 30kHz. Σε κάθε είσοδο διαθέτουν γραφικό EQ 28 περιοχών και πλήρες
παραμετρικό EQ 8 περιοχών. Σε κάθε έξοδο διαθέτουν πλήρες παραμετρικό EQ 9 περιοχών και crossovers όλων των τύπων με
αποκοπές από 6dB/Octave μέχρι 48dB/Octave. Σε κάθε έξοδο επίσης διαθέτουν συνδιασμό limiters - ένα limiter που είναι σχεδιασμένο
για να προστατεύει τα μεγάφωνα από υπεροδήγηση και ένα δεύτερο τύπου "D-Max" που προβλέπει τις στάθμες του σήματος για μέγιστη
ασφάλεια. Επίσης διαθέτουν delay σε κάθε έξοδο με ακρίβεια χιλιοστού του μέτρου. Μπορούν να χειριστούν-προγραμματιστούν από
μακρυά μέσω του προγράμματος AudiCore (μπείτε στην ιστοσελίδα μας για download δωρεάν) ακόμη και ασύρματα μέσω του
συστήματος Walkabout KIT. Όλες οι είσοδοι και έξοδοι τους είναι balanced XLR, ενώ διαθέτουν και ψηφιακές εισόδους - εξόδους
AES/EBU.

DP-448
Ψηφιακός επεξεργαστής 4 εισόδων - 8 εξόδων.
3.995 €

DP-446
Ψηφιακός
ηφ
ς επεξεργαστής
ξ ργ
ής 4 εισόδων - 6 εξόδων.
ξ
3.070 €

DP-444
Ψηφιακός επεξεργαστής 4 εισόδων - 4 εξόδων.
2.668 €

DP-426
Ψηφιακός επεξεργαστής 2 εισόδων - 6 εξόδων.
2.668 €

DP-424
Ψηφιακός επεξεργαστής 2 εισόδων - 6 εξόδων.
2.267 €
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DP 324 Ψηφιακός Δυναμικός Επεξεργαστής
DP-324
Κορυφαίας ποιότητας επεξεργαστής ήχου, που συνδιάζει 3 μηχανήματα (EQ-Dynamics-Delay) σε 1
συσκευή. Με 40-bit εσωτερική επεξεργασία και δυναμική περιοχή μεγαλύτερη από 110dB προσφέρει High
End ηχητικά χαρακτηριστικά. Κάθε έισοδος διαθέτει πλήρες παραματερικό EQ 6 περιοχών με ρύθμιση
+15 έως -30dB από 20Hz έως 20kHz, και μεγάλη γκάμα από 'Q's μεταξύ 0.4 έως 128. Όλες οι
παράμετροι διαθέτουν μικρορύθμιση σε βήματα 1/36 της οκτάβας, 0.1dB gain και 100 'Q' ρυθμίσεις.
Διαθέτει ένα πλήρη compressor με δύο μπάντες σειριακού EQ και ρυθμιζόμενο delay για απόλυτι έλεγχο.
Επίσης διαθέτει delay line με αναξάρτητα 'A.D.T' module που οδηγούνται στις auxiliary outputs. Τέλος
διαθέτει 'brickwall' limiter με σειριακό EQ και 'look ahead' δυνατότητα για προσαρμογή σε peaks σήματος
και αποφυγή παραμόρφωσης. Με ενσωματωμένη γεννήτρια αρμονικών για προσομοίωση ήχου "λάμπας".
256 μνήμες, αποθήκευση σε PC card και remote control μέσω MIDI, RS232 ή RS485 ports, με security
lock-out. AES/EBU digital input και output interfaces υπάρχουν σαν option.
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Προιόντα σειράς 2
C2
Ψηφιακός compressor 2 καναλιών, με αναλογικό τρόπο λειτουργίας. Διαθέτει Look ahead attack time για
άμεσο έλεγχο, αυτόματο χρονισμό, σειριακό EQ για compression σε ανεξάρτητες συχνότητες, De-EQ
mode που προσφέρει πολύ περισσότερα από το παραδοσιακό de-essing για compression ξεχωριστών
συχνοτήτων, ανεξάρτητο limiter section με μέτρηση για απόλυτο έλεγχο του headroom και λειτουργία
Stereo που επιτρέπει την ρύθμιση των 2 καναλιών ταυτόχρονα με 100% ακρίβεια.

1.471 €

G2
Ψηφιακός Gate 2 καναλιών, με αναλογικό τρόπο λειτουργίας. Διαθέτει Look ahead attack time για άμεσο
άνοιγμα της πύλης χωρίς "κλικ", πλήρως ρυθμιζόμενα χειριστήρια envelope, συμπεριλαμβανομένων των
hold time και range (ή ratio όταν λειτουργεί σαν expander), μεγάλα ενδεικτικά LEDs που δείχνουν τη
λειτουργία open/shut από μακρυά, παραδοσιακάl high και low pass filters με δυνατότητα ‘listen’ για
εύκολο set-up, πρόσθετο multi-function band σειριακό EQ όπως και στο C2, με δυνατότητα "listen" και
Expander λειτουργία με πλήρως ρυθμιζόμενο ratio και gain reduction metering

1.471 €

D2
Ψηφιακό Δυναμικό EQ 2 καναλιών, με αναλογικό τρόπο λειτουργίας. Διαθέτει τρείς μπάντες full range
δυναμικής ισοστάθμισης σε κάθε κανάλι, ανεξάρτητο έλεγχο της περιβάλουσας και της συχνότητας σε
Outer bands που μπορούν να ρυθμιστούν σε low και high dynamic shelves
κάθε μπάντα ισοστάθμισης, ‘Outer’
αντίστοιχα, ανεξάρτητη δυνατότητα ‘listen’ σε κάθε μπάντα για εύκολο έλεγχο του ήχου, δυνατότητα mute
σε κάθε μπάντα ανεξάρτητα και γενικό mute και τέλος ενσωματωμένο full-range compressor.

1.471 €

Ε2
Ψηφιακό παραμετρικό EQ 2 καναλιών, με τέσσερεις μπάντες υψηλής ανάλυσης EQ ανά κανάλι. Διαθέτει
switchable low/high shelving filters, κάθε μπάντα έχει ανεξάρτητο bypass, και ένα συνολικό για όλα τα
κανάλια, πρόσθετα high και low pass φίλτρα με επιλεγόμενη 2ης και 4ης τάξης απόκριση, μόνιμο σύστημα
μέτρησης input και output με ψηφιακή ένδειξη clip για μεγιστοποίηση του headroom και λεπτομερή
ρύθμιση του EQ σε κάθε κανάλι.
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GQ 600 Αναλογικό Equalizer
GQ-600
Stereo 2 x 30 περιοχών γραφικός ισοσταθμιστής με 1/3 της οκτάβας ISO κεντραρισμένες συχνότητες από
25Hz έως 20kHz, με ρύθμιση +/- 10dB σε κάθε συχνότητα και μεγάλα ποτενσιόμετρα 45mm, ξεχωριστό
ρυθμιστικό ενίσχυσης ή μείωσης πρίμων μέχρι και 8dB σε κάθε συχνότητα από 2kHz έως 20kHz μέσω
ρυθμιστικών συχνότητας και gain, 12dB/octave high-pass filter σε κάθε κανάλι με επιλεγόμενη λειτουργία
στα 10Hz και 150H, ένα fixed 128B/octave low-pass για προστασία των drivers υψηλών συχνοτήτων,
ρυθμιστικό gain για κάθε κανάλι με ρύθμιση ±10dB, διακόπτη in/out σε κάθε κανάλι, ενδεικτικό peak level
για όταν το σήμα εισόδου ξεπεράσει τα +20dB, σύνδεση με XLR, είσοδοι και έξοδοι και ενσωματωμένο
ρελέ ασφαλείας γι αυτόματο bypass όταν χάνειι την τροφοδοσία.
1.471 €

DS 800 Mic/Line Distrubution
DS-800
Mic/line distribution με 8 ανεξάρτητα κανάλια σε 2U 19" rackmount
rackmount. Κάθε κανάλι διαθέτει δύο εξόδους
actively balanced με πρόσβαση από την πίσω πλευρά με σύνδεσμους XLR και δύο transformer isolated
στην πρόσοψη, πάλι με σύνδεσμους XLR. Κάθε είσοδος δέχεται σήματα mic & line μέχρι +30dBu χωρίς
παραμόρφωση. Διαθέτει ρύθμιση gain σε 5 στάδια μέσω διακόπτη στην πρόσοψη, διακόπτη Mic/Line,
48V phantom power επιλεγόμενο με διακόπτη στην πρόσοψη, 5 segment LED μετρητικά και λειτουργία
"listen" μέσω διακόπτη, που επιτρέπει τον ανεξάρτητο έλεγχο του κάθε καναλιού μέσω ακουστικών. Τέλος
διαθέτει ειδική σύνδεση για σύνδεση και έλεγχο "listen" πολλών συσκευών μαζί. Εσωτερικό τροφοδοτικό
switching με δυνατότητα λειτουργίας από 80-250V.
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Options και accessories

Walkabout Kit
Κιτ ασύρματου χειρισμού όλων τοων συσκευών σειράς 4

INT-485
RS232 σε RS485 converter, με βύσματα D-type σε male XLR και
female XLR σε RJ-45 connector

USB-232
USB σε RS232 D-type connector, 2M 9-pin male-to-female καλώδιο.

USB-485
K2 ADE adaptor, 9-pin σε XLR (περιλαμβάνει USB-232 option)

1.015 €

186 €

152 €

474 €

Options και accessories για προιόντα σειράς DP4
ITX-4

Transformer balanced είσοδος, τιμή ανά είσοδο. Μόνο εργοστασιακή
εγκατάσταση

ΟTX-4

Transformer balanced έξοδος τιμή ανά έξοδο. Μόνο εργοστασιακή
εγκατάσταση

OPT-PC1

PCMCIA PC κάρτα 512k SRAM για χρήση αποθήκευσης ρυθμίσεων και
αντιγραφής δεδομένων από συσκευή σε συσκευή.

DP4-GPI

Αναμένεται

152 €

135 €

Interface Kit γενικής χρήσης
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Options και accessories για προιόντα C2-D2-E2-G2
ITX-100

Transformer balanced είσοδος, τιμή ανά είσοδο. Μόνο εργοστασιακή
εγκατάσταση

325 €

ΟTX-100

Transformer balanced έξοδος τιμή ανά έξοδο. Μόνο εργοστασιακή
εγκατάσταση

325 €

AES-SER2

AES/EBU είσοδοι και έξοδοι. Μόνο εργοστασιακή εγκατάσταση

203 €

Options και accessories για DP-324 SDDi
ITX-324

Transformer balanced είσοδος, τιμή ανά είσοδο. Μόνο εργοστασιακή
εγκατάσταση

325 €

ΟTX-324

Transformer balanced έξοδος τιμή ανά έξοδο. Μόνο εργοστασιακή
εγκατάσταση

649 €

AES-S324

AES/EBU είσοδοι και έξοδοι. Μόνο εργοστασιακή εγκατάσταση

203 €

OPT-GP1

PCMCIA PC κάρτα 512k SRAM για χρήση αποθήκευσης ρυθμίσεων και
αντιγραφής δεδομένων από συσκευή σε συσκευή.

152 €

OPT GPI
OPT-GPI

135 €

Interface Kit γενικής χρήσης

Options και accessories για GE 600
ITX-600

Transformer balanced είσοδος, τιμή ανά είσοδο. Μόνο εργοστασιακή
εγκατάσταση

325 €

ΟTX-600

Transformer balanced έξοδος τιμή ανά έξοδο. Μόνο εργοστασιακή
εγκατάσταση

162 €

SC-600

Κάλυμα ασφαλείας για GE 600

51 €

Options και accessories για DS 800
ITX-800

Transformer balanced είσοδος, τιμή ανά είσοδο. Μόνο εργοστασιακή
εγκατάσταση

406 €

ΟTX-800

Transformer balanced έξοδος τιμή ανά έξοδο. Μόνο εργοστασιακή
εγκατάσταση

846 €

* Όλες οι παραπάνω τιμές είναι με ισοτιμία Ευρώ προς λίρα Αγγλίας = 0,85. Σε περίπτωση αλλαγής
της ισοτιμίας σε ποσοστό μεγαλύτερο από 3%, τότε υπάρχει και αντίστοιχη αλλαγή στην τιμή των
προιόντων. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την DN'A Systems για επιβεβαίωση της τελικής τιμής
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