Ewolucja w technologii,
Rewolucja w dzwieku
´
˛

KOMPONENTY
Wszystkie głośniki serii ART 7 posiadają lekki neodymowy magnes dając lepsze osiągi i ułatwiając transport.
Specjalnie opracowaliśmy nowy 2,5” driver ciśnieniowy do reprodukcji wysokich częstotliwości w modelach
ART 722-A i ART 725-A, oraz dwa nowe wysokiej mocy woofery, 12” i 15” do pracy w aktywnych subwooferach
ART 902-AS i ART 905-AS.
Drivery ciśnieniowe i woofery zostały precyzyjnie wykonane bazując na zaawansowanej technologii
modulowania i montażu oraz wiedzy i doświadczeniu firmy RCF zdobytym przez ostatnie dekady, zachowując
ekstremalnie wysokie standardy.

WZMACNIACZE
Ca³a seria dwudro¿nych kolumn, ART 7, zosta³a wyposa¿ona w
cyfrowe wzmacniacze nowej generacji, o mocy 750W, 500W
na woofer i 250W na driver cinieniowy. Rezultatem tego jest
bardzo wysoki poziom wyjciowy, ekstremalnie niskie
zniekszta³cenia i niesamowicie naturalny dwiêk.
Ka¿dy wzmacniacz wyposa¿ony jest w wejcie symetryczne
combo XLR/jack, wyjcie link XLR,, regulacjê g³onoci
i prze³¹czany tryb korekcji (Flat/Boost)
Wzmacniacze posiadaj¹ sztywn¹ aluminiow¹ konstrukcjê która
nie tylko stabilizuje wzmacniacz podczas transportu, ale
równie¿ pomaga w odprowadzeniu ciep³a.
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Red Dot Design Award jest du¿¹ i presti¿ow¹ miêdzynarodow¹ nagrod¹ za wzornictwo produktu wydawane przez Design Zentrum Nordohein
Westfalen w Niemieckim Essen. Celem nagrody jest uhonorowanie wybitnej jakoci projektów i twórców trendów. Od 1955, konstruktorzy
i projektanci mog¹ ubiegaæ siê o nagrody, a w corocznej ceremonii przedstawiani s¹ zwyciêscy. Zwyciêskie produkty s¹ prezentowane w muzeum Red
Dot w siedzibie Zollverein World Cultural Heritage w Essen.

OBUDOWY
Nowa stylizacja wygl¹da agresywnie, zachowuj¹c znajom¹ ergonomiê ART, i jest wynikiem
dok³adnych badañ nad funkcjonalnoci¹ i akustyk¹.
Obudowy dwudro¿nych kolumn serii ART 7, zosta³y wykonane ze specjalnego materia³u
kompozytowego opartego na polipropylenie, i zosta³y tak zaprojektowane by
zminimalizowaæ drgania nawet przy maksymalnym ustawieniu g³onoci. Porty Bass reflex
zosta³y ponownie zwymiarowane by osi¹gn¹æ maksimum efektywnoci. Wszystkie modele
zosta³y wyposa¿one w ergonomiczne aluminiowe uchwyty z gumowan¹ rêkojeci¹,
zwêkszaj¹c¹c przenonoæ.
Na spodzie kolumn znajduje siê wytrzyma³e stalowe pole monta¿owe na statyw.
Nowy kszta³t kolumn umo¿liwia ka¿dej kolumnie serii ART 7 pracê w standardowej
konfiguracji jak i pracê jako monitor sceniczny.

ART 710-A

750 W, 10, 1, AKTYWNY DWUDRO¯NY G£ONIK
Twój kalendarz trasy jest ustalony i przewiduje wiêkszoæ mniejszych i
zat³oczonych miejsc?
ART 710-A jest tym czego potrzebujesz: ekstremalnie kompaktowy
i potê¿ny g³onik.
Jest faktem, ¿e jeden z najmniejszch model Serii 7 dostarcza
zdumiewaj¹cych 129dB.
Dziêki swojemu rozmiarowi i aluminiowej r¹czce z gumowan¹ rêkojeci¹,
mo¿e byæ ³atwo transportowany i przechowywany gdziekolwiek.

ART 708-A

700 W, 8, 1, AKTYWNY DWUDRO¯NY G£ONIK
ART 708-A prezentuje wysok¹ wiernoæ reprodukcji dwiêku, starann¹
kontrukcjê akustyczn¹, wysokiej jakoci neodymowe przetworniki,
obudowê w bardzo kompaktowym rozmiarze, oraz bardzo liniow¹ i
precyzyjn¹ odpowied czêstotliwociow¹, Przez co jest perfekcyjna do
monitoringu i wzmacniania g³osu.
Wzmacniacz Art708-A jest zamontowany na aluminiowej p³ycie, która jest
zintegrowana z aluminiowym górnym uchwytem. Taka konstrukcja
struktury daje mocniejsz¹ i ³atwiejsz¹ w transporcie obudowê.
ART 708-A posiada dwa punkty monta¿owe M10, jeden na górze, drugi
na dole obudowy, umo¿liwiaj¹c instalacjê za pomoc¹ poziomego uchwytu
U. Stalowy przedni grill posiada po wewnêtrznej stronie specjaln¹
g¹bkê.
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Wszystkie kolumny Serii ART 7 s¹ montowane na aluminiowej p³ycie,
zintegrowanej z górnym uchwytem powleczonym gum¹. Taka
konstrukcja daje mocniejsz¹ i ³atwiejsz¹ w transporcie obudowê.
Tylni kszta³ obudowy jest idealny do monitoringu pod³ogowego
w prawej i lewej pozycji.
ART 710-A jest zoptymalizowany do prazy z wysokiej mocy aktywnym
subwooferem ART 902-AS, rozsze¿aj¹c system dwiêkowy
w wiêkszych miejscach.
Wszystkie kolumny Serii ART 7 posiadaj¹ dwa punkty monta¿owe
M10, jeden na górze, drugi na dole obudowy, umo¿liwiaj¹c instalacjê
za pomoc¹ poziomego uchwytu U.
Wszystkie kolumny Serii ART 7 wyposarzone s¹ w stalowy przedni grill,
posiadaj¹cy po wewnêtrznej stronie specjaln¹ g¹bkê.
Ka¿dy wzmacniacz Serii ART 7 posiada symetryczne gniazdo
wejciowe combo XLR/Jack oraz wyjcie link XLR.

MAŁA KOLUMNA, DUZY
˙
DZWIEK
´

ZAPROJEKTOWANE DLA MUZYKÓW
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ART 712-A

750 W, 12, 1, AKTYWNY DWUDRO¯NY G£ONIK
Potrzebujesz nag³oniæ przemówienie, odtworzyæ muzykê lub
uwieñczyæ swój show koncertem?
ART 712-A jest odpowiedzi¹: wielozadaniowa kolumna, która
prezentuje najlepszy wybów w sytuacjach gdzie wymagany jest
energiczny bas i najwy¿sza jakoæ dwiêku.
ART 712-A jest bardzo wszechstronnym g³onikiem który z ³atwoci¹
mo¿na u¿yæ jako monitora scenicznego.

ART 712-A, 715-A, 722-A i 725-A s¹ wyposa¿one w 3
ergonomiczne aluminiowe uchwyty z gumow¹ rêkojeci¹ - 2 po
bokach i jeden na górze.
Porty Bass reflex zosta³y ponownie zwymiarowane by osi¹gn¹æ
maksimum efektywnoci w reprodukcji basu i niskie
zniekszta³cenia.
Wytrzyma³e pole monta¿owe na statyw, stalowe, malowane
proszkowo, zosta³o zainstalowane w ka¿dym modelu Serii ART 7.
Przetworniki niskotonowe w kolumnach Serii ART 7 posiadaj¹
lekki neodymowy magnes, dla lepszych osi¹gów i ³atwiejszego
transportu.
Wciniêcieprzycisku Boost, powoduje zaakcentowanie wysokich
i niskich czêstotliwoci, daj¹c lepszy balans podczas s³uchania
muzyki na niskim poziomie g³onoci.

ART 715-A

750 W, 15, 1, AKTYWNY DWUDRO¯NY G£ONIK
Zmêczony faktem ¿e g³os nie mo¿e siê przebiæ przez miks na scenie?
Dobrze, czemu nie spróbowaæ ART 715-A jako monitor sceniczny.
To perfekcyjny g³onik do pracy Live, gdzie potrzebujesz ekstra
uderzenia basu i ekstremalnie dok³adnej reprodukcji wysokich
czêstotliwoci, by us³yszeæ g³os, gdy kapela gra pe³n¹ par¹.

STAN TECHNOLOGII ART
Ca³a Seria ART 7 jest wyposa¿ona w now¹ konstrukcjê
profesjonalnych wzmacniaczy cyfrowych DIGIPRO. Zaawansowana
technologia Klasy D, zitegrowana jest z
radiatorem
zapewniaj¹cym najlepsze rozproszenie ciep³a. Unikatowy projekt
zasilacza PFC umo¿liwia zasilnie koluny z ka¿dego gniazdka.
ND651 to nowy, wysokiej mocy 2,5 neodymowy driver
cinieniowy, który zosta³ specjalnie zaprojektowany do
reprodukcji wysokich czêstotliwoci w modelach ART
722-A i ART725-A.
Du¿ych rozmiarów tuba o sta³ej kierunkowoci,
zosta³a
zaprojektowana
z
precyzyjnym
rozproszeniem
90°x60°.
Czêstotliwoci
górnego rodka s¹ transparentne, dok³adne i
wolne od zniekszta³ceñ.
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ART 722-A

750 W, 12, 2, AKTYWNY DWUDRO¯NY G£ONIK
Miejsce na show bêdzie wiêksze ni¿ myla³e?
To nie jest problem z ART 722-A.
Dziêki szerokiemu tubie o szerokim rozproszeniu 90� x 60�, niskich
zinekszta³ceniach i sta³ej kierunkowoci, i jej liniowej i precyzyjnej,
g³êbokiej kontroli czêstotliwoci, jest perfekcyjnym rozwi¹zaniem gdzie
wymagane jest wystarczaj¹co du¿a g³ooæ w aplikacjach z wiêkszymi i
d³ugimi miejscami.

ART 725-A

750 W, 15, 2, AKTYWNY DWUDRO¯NY G£ONIK
Szukasz przenonego systemu który daje wspania³¹ podstawê
uderzaj¹cego dwiêku?
Wejd w flagowy model ART 7.
Zdolny uzyskaæ SPL na poziomie 131 dB, ART 725-A jest idealny do pracy
na ¿ywo oraz instalacji.
Dziêki 15 neodymowemu wooferowi i 2 driverowi wysokich
czêstotliwoci, daje czyste rodkowe pasmo, precyzyjne wysokie
czêstotliwoci, i niesamowity g³êboki bas.
Art 725-A to referencyjna kolumna dla profesjonalnych DJów zespo³ów
oraz firm nag³onieniowych.

ART 725

700 W, 15, 2, PASYWNY DWUDRO¯NY G£ONIK
ART 725 to pasywny dwudro¿ny system z precyzyjn¹ konstrukcj¹
austyczn¹ do instalacji klubvowych oraz ¿ywej muzyki.
Dziêki wysokiej jakoci driverowi z 3 cewk¹ i 15 wooferowi, ART 725
daje czyste wysokie czêstotliwoci, energiczny bas i pe³ne, precyzyjne
rodkowe pasmo. Nowy aluminiowy tylny panel, zosta³ wyposa¿ony w
z³¹cza wej/wyj Speakon.

