Svartsjö Slott
Ljudanläggning Svartsjö Slott ”Stora festen”

Kompakt mixer med 6 kanaler, inklusive 2 mikrofon / 6 line (2 mono + 2 stereo).
Yamaha MG mixers i 3. generationen är en serie kompakta professionella mixers med bl.a.
high-end klass-A D-PRE mikrofonpreamps som levererar överlägsen ljudkvalitet med ett stort
frekvensområde. Mono-ingångarna är utrustade med Phanom power, high pass filter, -26dB
dämpning, samt kvalitetsbalanserade Neutrik kombinationskontakter med XLR-ingång till
mikrofon och jack till line nivå. Alla modeller är framställda i kraftig pulverlackerad
stålkonstruktion och knapparnas placering på ytan skyddar de interna komponenterna
genom att absorbera slag och tryck.
Specifikationer



6 kanaler, varav 2 mikrofon, 6 line (2 mono och 2 stereo)



Kanalfunktioner: 26 dB dämpning (Mono), HPF 80 Hz, 12 dB/oct, EQ HIGH (Mono) Gain: +15 dB/-15 dB,
Frequency: 10 kHz shelving, EQ LOW(Mono) Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving



Mått:149 x 62 x 202 mm
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Svartsjö Slott


Vikt: 0,9 kg

Aktiv 2-vägs högtalare med 15" bas och 1,5" titanium diskant. 250/1000 W klass Dförstärkare och kabinett i lättvikts kompositmaterial.
Med klart, kraftigt och musikaliskt ljud rockar Electro-Voice högtalare scenen på många
spelställen och rockkonserter världen över. ZLX-serien finns både som aktiva och passiva
högtalare, alla i väldigt hållbara komposit (plast) kabinett och alla med Electro-Voice
kvalitetskomponenter. ZLX-serien kombinerar pro-audio vetenskap från flera årtionden
tillbaka med en markant look och användarvänliga egenskaper. Perfekt för musiker, DJ's,
och alla andra som kräver lite mer från en mobil högtalare.
EV ZLX15P
Inbyggd DSP med LCD-display. Optimerade presets för Live Mode, Music Mode, Speech Mode
och Club Mode


1000-watt klass D-förstärkar peak, 250-watt continuous



Enheter: EVS-15L 15" low, DH-1K horn



Lättviktskabinett i polypropylen med unika hi/lo handtag samt en mobil design
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Svartsjö Slott


Passar även som golvmonitor



Ingångar 2 x XLR/TRS Combo, 1 x 3.5 mm och 1 x XLR link ut

www.svartsjoslott.com

