CX8-525

PROFESSIONAL

AUDIO

EQUIPMENT

Mini, high performance, 8" three-way full range line array loudspeaker system
Charakteristika
. Malorozmìrový, 8 palcový, tøípásmový, závìsný
reproduktorový systém.

. Vysoká citlivost - LF - 97, MF - 97, HF - 105 dB/1W/1m
( half space )

. Vysoký SPL - LF - 124dB Cont., 127dB Peak
HF - 126dB Cont., 129dB Peak

. Široký frekvenèní rozsah - 70Hz - 19kHz +/- 3dB
. Široký vyzaøovací horizontální úhel - 100° -6dB
. Nová øada výškových driverù s neodymiovým magnetem
. Závìsný systém s promìnným úhlem zavìšení
. Osazeno výhradnì reproduktory renomovaného
evropského výrobce BEYMA

Aplikace
. Divadelní sály, Live sound - open air venues - ozvuèování
hudebních produkcí na otevøených prostranstvích, koncertní sály...

Popis
CX8-525 je "mini Line Array" - nejmenší z øady našich reproduktorových systémù pøinášejících kvalitní spojení všech
výhod vyplývajících z uspoøádání známého pod názvem Line Array. Nnový model CX8-525 zcela splòuje potøeby
versatilního, velikostnì snadno pøizpùsobitelného systému, jež mùže být standardnì použit zavìšený, nebo velmi
jednoduše, pomocí vlastního závìsného systému, mùže být používán napøíklad pøímo posazený na pódiu.
Svým provedením a užitnými vlastnostmi nabízí LA 8M širokou variabilitu použití - hlavní reproduktorové soustavy,
støedový dialogový kanál a pod. CX8-525 respektuje všechny zásady Line Array systému, vèetnì cylindricky šíøené
vlnoplochy. Pro informaci uvádíme, že tyto zásady byly rozvinuty pány Olsnem, Beránkem a dalšími. V roce 1988
Dr. Cristian Heil a Prof. Marcel Urban zapoèali výzkum, který završili pøesnými definicemi podmínek nezbytných
k efektivnímu kombinování individuálních zdrojù zvuku ve slyšitelném pásmu, k vytvoøení jednoho virtuálního zdroje.
V roce 1992 Dr. Heil a Prof. Urban urèují tyto kritéria - (bližší info na: www.secozvuk.cz - profi zvuková technika technické odkazy - Proè line array).
I když je CX8-525 nejmenší z øady, je ve své podstatì širokopásmovým reproduktorovým boxem, pøenášejícim
kmitoèty jižž od 70Hz s poklesem pouze - 3dB. Systém složený z CX8-525 komponentù mùže být v konkrétních
pøípadech používán i bez subwooferù. Všude tam, kde je potøeba více nízkých kmitoètù, lze systém doplnit závìsnými subwoofery LA 8S nebo podlahovými subwoofery SBB300, SBB500.
Je rovnìž velmi dùležité podotknout, že CX8-525 je i pøi své malé velikosti reprosoustavou tøípásmovou a že tudíž
všechny dìlící kmitoèty se nacházejí mimo nejdùležitìjší, tzv. " øeèové " pásmo. Toto øešení napomáhá zvìtšit
zvukový realismus ve srovnání s vìtšinou dvoupásmových soustav.
CX8-525 je reprosoustava øízená procesorem pro øízení reproduktorù, napø. dbx Driverack 260 zcela splòuje všechny
požadavky.
Minimální poèet modulùCX8-525 pro dosažení funkènosti " Line Array " jsou 4 kusy. Nìkteré aplikace tohoto systému
však budou vyžadovat bloky o více kusech - 6 nebo 8 ks, v závislosti na požadovaném výkonu a vertikálním pokrytí.
Dále nabízíme pro tuto øadu reproduktorových soustav rozšíøenou záruèní lhùtu 36-ti mìsícù.
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CX8-525

PROFESSIONAL

AUDIO

EQUIPMENT

Mini, high performance, 8" three-way full range line array loudspeaker system
DIMENSIONS
Front view
720

SPECIFICATIONS

255

3-way, full range line array loudspeaker system

TYPE

LF : 1 x 8" , 2" voice coil , bassreflex

DRIVERS

MF: 1 x 8" , 2" voice coil , phase plug
HF: 2 x 1" , 1,75" diaphragm, neodimium magnet
compression driver on low distortion difraction horn
FREQUENCY RESPONSE

(1)

Top view

50Hz-20KHz (-10dB)
70Hz-19KHz (-3dB)

RATED POWER

(2)

LF : 400W continuous , 700w peak
MF: 200W continuous , 350w peak
HF: 80W continuous , 320w peak

RECOMMENDED AMPLIFIER
FOR 4 UNITS
SENSITIVITY

(3)

L F + MF : 800W ~ 1200W into 2 ohms
HF : 400W ~ 600W into 4 ohms
HF : 105dB/1W/1m, MF 97 dB/1W/1m,
LF: 97 dB/1W/m and depends on number

Bottom view

of units
MAXIMUM SPL

(4)

LF : 122dB continuous , 128dB peak
MF+HF: 124dB continuous , 130dB peak

NOMINAL IMPEDANCE

LF : 4 ohms
MF: 8 ohms, HF: 16 ohms

DISPERSION (-6dB)

120° horizontal , 8° vertical
LF+MF active 70Hz - 2700 Hz 24db/oct min

CROSSOVER

HF: active 2700Hz , -24dB/oct
ENCLOSURE

Material: 18mm multi - plywood
Finish: weather-resistant textured black paint.

Back view

Grill: powder coated per forated steel.
FITTINGS

Proprietary rigging system

CONNECTORS

and water proof
2 x Speakon NL4 dust
,

DIMENSIONS

720 x 255 (180) x 378mm ( W x H(back) x D )
Trapezoidal angle :64° per side

WEIGHT

21 Kgs

Side view
378

Notes:
(1) Measured on-axis in half space at 2 metres, then referred to I metre.
(2) EIA Standard RS-426-A-1980.
(3) Measured in half space conditions at 2 metres with l watt input, using band limited
pink noise, then referred to l metre.
(4) Calculated SPL

255

187

Upozornìní: Výrobce si vyhrazuje právo inovaèních zmìn na výrobcích øady SECO bez pøedchozího avízování. Technické
údaje a vzhled se mohou lišit od údajù a vyobrazení uvedených v tomto technickém listu.
V pøípadech, kde se jedná o zavedené termíny nebo kde chybí èeský ekvivalent, byly použity anglicismy.
Technické listy neprošly jazykovou korekturou..
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PROFESSIONAL

CXSB15-1000

AUDIO

EQUIPMENT

Small size, high performance, 1x15" line array subwoofer
Charakteristika
. Malorozmìrový, závìsný subwoofer pro CX8-525 Line array system
. Citlivost 99dB/1W/1m
. Frekvenèní rozsah - 30 až 300 Hz -6/+3 dB
. Nový reproduktor BEYMA s neodymiovým magnetem
. Vysoký výkon - 1000W AES / 2000W Program
. Závìsný systém s promìnným úhlem zavìšení
. Nízká hmotnost - 33 kg (bez závìsného systému)

Aplikace
. Divadelní sály, Live sound - open air venues - ozvuèování
hudebních produkcí na otevøených prostranstvích, koncertní sály...

Popis
CXSB15-1000 - Malorozmìrový, velmi výkonný subwoofer se svým vlastním závìsným systémem, je urèen
pøedevším ke spojení s line array moduly CX8-525. Mùže být však používán i samostatnì, v kombinaci s ostatními
"fullrange" reproboxy. Výborných dynamických vlastností dosahuje dobøe navržená basreflexová ozvuènice
díky nejmodernìjšímu, velmi výkonnému reproduktoru BEYMA 15P1000Nd.

Pøíklad spojení subwooferu CXSB15-1000
s moduly CX8-525

TECNICKÁ SPECIFIKACE
TYP

Ozvuènice typ BASSREFLEX

REPRODUKTORY

1x 15" reproduktor BEYMA 15P1000Nd

FREKVENÈNÍ ROZSAH

30 až 300Hz -6/+3db

PØÍKON

1000W AES
2000W Program

DOPORUÈENÝ VÝKON
ZESILOVÈE

1000W/4ohmy pro subwoofer se 4 ohm. impedancí
1000W/8ohmù pro subwoofer s 8 ohm. impedancí

CITLIVOST

98 dB/1W/1m samostatnì (záleží na poètu kusù)

IMPEDANCE

4 nebo 8 ohmù

DOPORUÈENÝ DÌLÍCÍ KMITOÈET 90 až 150Hz
KONSTRUKCE

Prostorovì vyztužená robustní konstrukce, materiál
18 mm pøekližka, povrchová úprava - èerný vinyl

ZAVÌŠENÍ

vlastní závìsná mechanika

HMOTNOST

33 Kgs

ROZMÌRY

720 x 450 x 550mm ( šíøka, výška, hloubka )
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