
PRZETWARZANIE

Nazwa produktu Skrócony opis produktu Cena netto

Sieciowe adaptery audio
NX-100 Sieciowy adapter audio; 1 kanał audio oraz sterowanie 

(również szeregowe); pasmo przenoszenia audio 50Hz - 
14kHz;zasilanie AC lub DC

8 091,00 zł

NX-100S Sieciowy adapter audio; 1 kanał audio oraz sterowanie; pasmo 
przenoszenia audio 50Hz - 14kHz

6 472,00 zł

AD-246 Uniwersalny zasilacz; 24V DC, 600mA 346,00 zł
MB-15B-BK Płaski panel 1U do montażu w rack, szerokości 210mm (pół 

długości)
159,00 zł

MB-15B-J Płaski panel 2U do montażu w rack, szerokości 210mm (pół 
długości)

94,00 zł

Cyfrowe procesory sygnałowe
CP-9550M2 Matryca cyfrowa audio z wbudowanym wzmacniaczem mocy 8 352,00 zł
D-2008SP Modułowy cyfrowy procesor dźwięku z technologią Cobranet; 

kompletny zestaw narzędzi do obróbki dźwięku; sieciowy, 
sterowanie zdalne, kompatybilny z AMX/Crestron

24 793,00 zł

D-2012C
D-901 Modułowy mikser cyfrowy z eliminatorem sprzężeń 

akustycznych; maks. 12 wejść i 8 wyjść audio; sterowanie 
zdalne, kompatybilny z AMX/Crestron

9 754,00 zł

D-911 Sterownik wyniesiony do miksera D-901; wyposażony w tłumiki 
oraz potencjometry cyfrowe przypisane do kanałów miksera 
oraz przyciski funckyjne

4 996,00 zł

DP-K1 Modułowy procesor dźwięku wyposażony w kompletny zestaw 
narzędzi do obróbki audio; posiada interfejs TCP/IP; sterowany 
za pomocą komputera

14 086,00 zł

DP-L2 Procesor sygnałowy realizujący funkcję śledzenia poziomu tła 
akustycznego

9 737,00 zł

DP-SP3 Cyfrowy procesor głośnikowy; 2 wejścia i 6 wyjść audio; 
konfiguracja z poziomu komputera PC; 4 wejścia sterujące

10 110,00 zł

M-633D Rackowy mikser cyfrowy; 9 wejść i 4 wyjścia audio; 6 
niezależnych torów eliminatora sprzężeń, ducker oraz filtr ARC

9 292,00 zł

M-864D Cyfrowy procesor dźwięku do zabudowy w rack z panelem 
przednim wyposażonym w tłumiki; 8 wejść mik.-liniowych, 6 
wejść stereo liniowych, 4 szyny audio, 6 wyjść audio

20 617,00 zł

M-9000M2 Modułowa matryca audio; maks. 8 wejść i 8 wyjść audio; 
obsługa priorytetów; bogaty zestaw narzędzi do obróbki 
dźwięku: korektor parametryczny, crossover, delay, kompresor 
i bramka szumów; możliwość sterowania zdalnego; 
kompatybilny z AMX/Crestron

2 938,00 zł

Moduły i karty rozszerzeń

D-2000AD1 Moduł wejściowy procesora D-2008SP, 4-kanałowy; na 
konektorach XLR; konwerter AD 24-bit/48kHz, pasmo 
przenoszenia 20Hz-20kHz; Phantom 48V DC

2 612,00 zł

D-2000CB Moduł wejściowy/wyjściowy audio w standardzie Cobranet dla 
procesora D-2008SP

3 525,00 zł

D-2000DA1 Moduł wyjściowy procesora D-2008SP, 4-kanałowy; na 
konektorach XLR; konwerter DA 24-bit/48kHz, pasmo 
przenoszenia 20Hz-20kHz

2 480,00 zł
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D-921F Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanałowy, na 
konektorach XLR; konwerter AD 24-bit/48kHz; pasmo pracy 
20Hz-20kHz; Phantom 15V DC

1 229,00 zł

D-921E Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanałowy, na 
konektorach Euro-block; konwerter AD 24-bit/48kHz; pasmo 
pracy 20Hz-20kHz; Phantom 15V DC

1 240,00 zł

D-922F Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanałowy, na 
konektorach XLR; konwerter AD 20-bit/48kHz; pasmo pracy 
20Hz-20kHz; Phantom 15V DC

844,00 zł

D-922E Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanałowy, na 
konektorach Euro-block; konwerter AD 20-bit/48kHz; pasmo 
pracy 20Hz-20kHz; Phantom 15V DC

1 037,00 zł

D-936R Moduł stereofonicznych wejść liniowych serii 900; na 
konektorach RCA; konwerter AD 24-bit/48kHz; pasmo pracy 
20Hz-20kHz

1 063,00 zł

D-971M Moduł wyjściowy serii 900, 4-kanałowy; na konektorach XLR, 
konwerter DA 24-bit/48kHz, pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz

1 360,00 zł

D-971E Moduł wyjściowy serii 900, 4-kanałowy; na konektorach 
Phoenix, konwerter DA 24-bit/48kHz, pasmo przenoszenia 20Hz 
- 20kHz

1 350,00 zł

D-971R Moduł wyjściowy serii 900, 4-kanałowy; na konektorach RCA, 
konwerter DA 24-bit/48kHz, pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz

956,00 zł

D-984VC Moduł serii 900 przeznaczony do połączenia sterownika D-911 z 
mikserem cyfrowym typu D-901

2 437,00 zł

D-923AE Moduł wejściowy serii 900; para wejść w standardzie AES/EBU; 
na konektorach XLR; cz. próbkowania 32-48 kHz

1 509,00 zł

D-937SP Moduł wejściowy serii 900; para wejść w standardzie S/PDIF; 
konektory RCA oraz optyczne, cz. próbkowania 32-48kHz

1 418,00 zł

D-961SP Moduł wyjściowy serii 900; para wejść w standardzie S/PDIF; 
konektory RCA oraz optyczne, cz. próbkowania 48kHz

1 883,00 zł

D-972AE Moduł wyjściowy serii 900, 4-kanałowy, w standardzie AES/
EBU; na konektorach XLR, cz. próbkowania 48kHz

1 842,00 zł

D-001T Moduł wejściowy matrycy M-9000M2; para wejść MIC/LINE na 
konektorach Euro-Block; Zasilanie Phantom +24V DC

715,00 zł

D-001R Moduł wejściowy matrycy M-9000M2; para stereofonicznych 
wejść LINE na konektorach RCA, kanały monofonizowane

762,00 zł

T-001T Moduł wyjściowy matrycy M-9000M2; para wyjść liniowych na 
konektorach Euro-Block

556,00 zł

ZP-001T Moduł linii telefonicznej; umożliwia połączenie z centralką PBX 
oraz wywoływanie poszczególnych wyjść M-9000M2 z telefonu

634,00 zł

AN-001T Moduł wejściowy matrycy M-9000M2; funkcja śledzenia tła 
akustycznego; para wejść MIC/LINE na konektorach Euro-Block; 
Zasilanie Phantom +24V DC

1 110,00 zł

RC-001T Moduł sterowania zdalnego do  M-9000M2; 2 magistrale 
danych; umożliwia podłączenie do 16 sterowników serii 
ZM-9000; wymaga zasilania 24V DC

1 045,00 zł

C-001T Moduł sterowania do matrycy M-9000M2; 8we/8wy sterujących 
(typu beznapięciowy styk zwarciowy/otwarty kolektor)

398,00 zł

ZM-9001 Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2; 6 
programowalnych przycisków

239,00 zł

ZM-9002 Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2; 4 
programowalne przyciski oraz potencjometr cyfrowy

255,00 zł

ZM-9003 Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2; 6 
programowalnych przycisków

334,00 zł

ZM-9011 Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2 za 
pośrednictwem modułu RC-001T; 4 programowalne przyciski

1 216,00 zł

ZM-9012 Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2 za 
pośrednictwem modułu RC-001T; potencjometr cyfrowy z 
sygnalizatorem 7-segmentowym

1 216,00 zł

ZM-9013 Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2 za 
pośrednictwem modułu RC-001T; 8 programowalnych 
przycisków

1 307,00 zł
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ZM-9014 Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2 za 
pośrednictwem modułu RC-001T; 4 programowalne przyciski 
oraz potencjometr cyfrowy z sygnalizatorem 7-segmentowym

1 307,00 zł

akcesoria

AN-9001 Mikrofon pojemnościowy, powierzchniowy; charakterystyka 
dookólna; pasmo przenoszenia 100Hz - 10kHz

239,00 zł

M-01F Moduł przedwzmacniacza mikrofonowego do wykorzystania z 
urządzeniami serii 900; konektor XLR; pasmo przenoszenia 
25Hz - 20kHz

280,00 zł

SS-9001 Rozdzielacz linii głośnikowych; dystrybuuje 1 z 2 sygnałów 
wejściowych do 4 wyjść głośnikowych

350,00 zł

SS-9012 Rozdzielacz linii głośnikowych; dystrybuuje 2 sygnały 250Wat/
100V pomiędzy 12 linii głośnikowych

2 226,00 zł

inne urządzenia

E-1231 1-kanałowy aktywny korektor graficzny, 27-pasmowy 4 453,00 zł
E-232 2-kanałowy aktywny korektor graficzny, 14-pasmowy 4 082,00 zł
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