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BRAND NEW AUDIO

ــا همــکاری  ــه اهــداف خــود ب ــل ب در جهــت نی

از مطرح تریــن  مســتمر و مــداوم بــا یکــی 

کننــدگان  تولیــد  اعتمادتریــن  قابــل  و 

چیــن شــروع بــه تولیــد طیــف وســیعی از 

نمودیــم. هــای  حــرف  محصــوالت صوتــی 

دایــناپـرو
در ســال ۱۳۸۸ بــا ثبــت برنــد در بریتانیا 

ــت  ــان عالم ــت همزم ــس از آن ثب و پ

ایــران و چیــن فعالیــت  تجــاری در 

ــم. ــاز کردی ــود را آغ ــی خ بازرگان
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BRAND NEW AUDIO
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ACTIVE
SPEAKER

ACTIVE SPEAKER

101111 10

ASP SERIES

ASP
SERIES

300

کراس اور	 

ولوم مجزا برای هر ورودی	 

ولوم باس/تریبل	 

LINE/AUX ) ورودی/ولوم/خروجی(	 

BLUETOOTH

REMOTE

USB

افکت اکو	 

ولوم تکرار	 

خروجی باند اضافه	 

 	USB ماژول

مشخصات کلی

سایز بلندگو

سایز توییتر

جنس بدنه

توان دایمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

حساسیت

تعداد ورودی میکروفون

ابعاد )طول x عرض x ارتفاع(

DSP Sound Processor

+

+

میکروفون بیسیم

15 اینچ

۲ اینچ

پالستیک

300 وات

600 وات

90-20 کیلوهرتز 

۹۲ دسی بل ) ۱وات/ ۱متر(

)XLR( 2 عدد

70 x 38 x 46

ASP 300 W

300 W

ASP 300 DSP

300 DSP

مشخصات فنی



ACTIVE
SPEAKER

ACTIVE SPEAKER

1213

DJ
SERIES

باطری داخلی	 

کراس اور	 

ولوم مجزا برای هر ورودی	 

ولوم باس/تریبل	 

BLUETOOTH

REMOTE

USB

LINE/AUX ) ورودی/ولوم/خروجی(	 

افکت اکو	 

ولوم تکرار	 

 	USB ماژول

مشخصات کلی

مشخصات باطری

میکروفن بیسیم

سایز بلندگو

سایز توییتر

جنس بدنه

توان دایمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

حساسیت

تعداد ورودی میکروفون

ابعاد )طول x عرض x ارتفاع(

12 ولت/7 آمپر ساعت

دو کانال دستی و هدست

15 اینچ

1.5 اینچ

پالستیک

150 وات

250 وات

90-18 کیلوهرتز 

۹۲ دسی بل ) ۱وات/ ۱متر(

)XLR( 1 عدد

40 x 37 x 68

DJ 15

مشخصات فنی

یــک بلندگــوی پرتابــل دوراهــه )TWO WAY( باطــری دار و دارای درگاه 

USB و مجهــز بــه بلوتــوث بــا صدایــی فــوق العــاده عالــی.

ــك و  ــك نی ــك، پی ــای كوچ ــی ه ــی، میهمان ــس خانگ ــب مجال مناس

اســتفاده خــارج از خانــه، قابــل اســتفاده بــا ســینمای خانگــی و تقریبــا 

هــر اســتفاده ای!

ــن  ــرخ، میکروف ــکوپی و چ ــتگیره تلس ــبک، دارای دس ــه کاره، س هم

دســتی و هــد ســت کــه هــر کــدام جداگانــه و همزمــان قابل اســتفاده 

اســت.میتوانید تــا 6 ســاعت بــا باطــری داخلــی و بعــد از آن بــه لطف 

ترمینــال ورودی بــا باطــری ماشــین و در نهایــت بــرق شــهر از موزیــک 

لــذت ببریــد، بــا اســتفاده از کارت حافظــه، USB یــا اتصــال از طریــق 

ــا  بلوتــوث موزیــک مــورد عالقــه شــما پخــش میشــود و میتوانیــد ب

بهــره گیــری از میکروفــن هــای همــراه دســتگاه کاراوکــه کنیــد.

DJ SERIES



ACTIVE
SPEAKER

ACTIVE SPEAKER

1415

PROS
SERIES

کراس اور	 

ولوم مجزا برای هر ورودی	 

ولوم باس/تریبل	 

LINE/AUX ) ورودی/ولوم/خروجی(	 

خروجی باند اضافه	 

 	USB ماژول

مشخصات کلی

سایز بلندگو

سایز توییتر

جنس بدنه

توان دایمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

حساسیت

تعداد ورودی میکروفون

ابعاد )طول x عرض x ارتفاع(

8 اینچ

1 اینچ

پالستیک

80 وات

120 وات

90-18 کیلوهرتز 

95 دسی بل ) ۱وات/ ۱متر(

)XLR( 1 عدد

43 x 26 x 27

مشخصات فنی

BLUETOOTH

REMOTE

USB

PROS 700

PROS SERIES

PROS 700



ACTIVE
SPEAKER

ACTIVE SPEAKER

1617

PROS
SERIES

کراس اور	 

ولوم مجزا برای هر ورودی	 

ولوم باس/تریبل	 

LINE/AUX ) ورودی/ولوم/خروجی(	 

خروجی باند اضافه	 

 	USB ماژول

مشخصات کلی

سایز بلندگو

سایز توییتر

جنس بدنه

توان دایمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

حساسیت

تعداد ورودی میکروفون

ابعاد )طول x عرض x ارتفاع(

10 اینچ

1.25 اینچ

پالستیک

120 وات

200 وات

92-18 کیلوهرتز 

95 دسی بل ) ۱وات/ ۱متر(

)XLR( 1 عدد

52 x 28 x 33

مشخصات فنی

BLUETOOTH

REMOTE

USB

PROS 1300

PROS 1300

PROS SERIES



ACTIVE
SPEAKER

ACTIVE SPEAKER

1819

PROS
SERIES

کراس اور	 

ولوم مجزا برای هر ورودی	 

ولوم باس/تریبل	 

LINE/AUX ) ورودی/ولوم/خروجی(	 

افکت اکو	 

ولوم تکرار	 

خروجی باند اضافه	 

 	USB ماژول

مشخصات کلی

سایز بلندگو

سایز توییتر

جنس بدنه

توان دایمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

حساسیت

تعداد ورودی میکروفون

ابعاد )طول x عرض x ارتفاع(

12 اینچ

1.5 اینچ

پالستیک

250 وات

400 وات

85-18 کیلوهرتز 

94 دسی بل ) ۱وات/ ۱متر(

)XLR( 2 عدد

60 x 34 x 40

مشخصات فنی

BLUETOOTH

REMOTE

USB

PROS 1600

PROS SERIES

PROS 1600



ACTIVE
SPEAKER

ACTIVE SPEAKER

2021

سایز بلندگو

سایز توییتر

جنس بدنه

توان دایمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

حساسیت

تعداد ورودی میکروفون

ابعاد )طول x عرض x ارتفاع(

PROS
SERIES

کراس اور	 

ولوم مجزا برای هر ورودی	 

ولوم باس/تریبل	 

LINE/AUX ) ورودی/ولوم/خروجی(	 

افکت اکو	 

ولوم تکرار	 

خروجی باند اضافه	 

 	USB ماژول

مشخصات کلی

15 اینچ

1.75 اینچ

پالستیک

250 وات

400 وات

80-18 کیلوهرتز 

94 دسی بل ) ۱وات/ ۱متر(

2 عدد

70 x 38 x 47

مشخصات فنی

BLUETOOTH

REMOTE

USB

PROS 2400

PROS SERIES

PROS 2400



ACTIVE
SPEAKER

ACTIVE SPEAKER

2223

TD
SERIES

کراس اور	 

ولوم مجزا برای هر ورودی	 

ولوم باس/تریبل	 

LINE/AUX ) ورودی/ولوم/خروجی(	 

افکت اکو	 

ولوم تکرار	 

خروجی باند اضافه	 

 	USB ماژول

مشخصات کلی

BLUETOOTH

REMOTE

USB

TD 115A

سایز بلندگو

سایز توییتر

جنس بدنه

توان دایمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

حساسیت

تعداد ورودی میکروفون

ابعاد )طول x عرض x ارتفاع(

15 اینچ

1.75 اینچ

پالستیک

350 وات

600 وات

80-18 کیلوهرتز 

93 دسی بل ) ۱وات/ ۱متر(

)XLR( 2 عدد

70 x 38 x 46

مشخصات فنی

PROS SERIES

TD 115A



ACTIVE
SPEAKER

ACTIVE SPEAKER

2425

TD
SERIES

کراس اور	 

ولوم مجزا برای هر ورودی	 

ولوم باس/تریبل	 

LINE/AUX ) ورودی/ولوم/خروجی(	 

افکت اکو	 

ولوم تکرار	 

 	USB ماژول

مشخصات کلی

BLUETOOTH

REMOTE

USB

TD 215A

سایز بلندگو

سایز توییتر

جنس بدنه

توان دایمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

حساسیت

تعداد ورودی میکروفون

ابعاد )طول x عرض x ارتفاع(

۲عدد ۱۵ اینچ

2 اینچ

پالستیک

700 وات

1200 وات

80-18 کیلوهرتز 

92 دسی بل ) ۱وات/ ۱متر(

)XLR( 2 عدد

113 x 42 x 43

مشخصات فنی

PROS SERIES

TD 215A



BRAND NEW AUDIO

سیستم های

پسیو
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PASSIVE
SPEAKER

PASSIVE SPEAKER

2829

AS
SERIES

AS 12

AS 12

AS 15

AS 15

مشخصات کلی

سایز بلندگو

جنس بدنه

توان دایمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

حساسیت

ابعاد )طول x عرض x ارتفاع(

12 اینچ

پالستیک

200 وات

350 وات

120-18 کیلوهرتز 

۹۵ دسی بل) ۱وات/ ۱متر-+%1(

60 x 34 x 40

15 اینچ

پالستیک

350 وات

600 وات

90-18 کیلوهرتز 

93 دسی بل) ۱وات/ ۱متر-+%1(

70 x 38 x 47

ســری AS بــا بهرگیــری از کابینــت پالســتیکی وزن بســیار پایینــی دارد، اســتفاده 

از یونیــت هــای پرقــدرت فــول رنــج  در ایــن ســری و عــدم اســتفاده از توییتــر و 

کــراس آور محصولــی اقتصــادی، زیبــا، ســبک و بــا کیفیــت فراهــم آورده، ویژگــی 

خــاص ایــن ســری بدنــه پالســتیکی از مــواد پلیپروپیلــن ســبک و نشــکن اســت.

مشخصات فنی

AS SERIES



PASSIVE
SPEAKER

PASSIVE SPEAKER
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EC
SERIES

EC 112

نــام ایــن ســری برگرفتــه از کلمــه Economy در زبــان انگلیســی بــه معنای اقتصــادی اســت، همانطوری 

کــه پیداســت محصــوالت ایــن ســری در عیــن ســادگی و زیبایــی بــه لحــاظ اقتصــادی بســیار مقــرون 

بــه صرفــه میباشــند. یونیــت هــا، کابینــت و تمامــی قطعــات از پیچیدگــی خاصــی برخــوردار نیســتند، 

أذا در کنــار کیفیــت بــاال قیمــت مناســب و عمــر باالیــی دارنــد. از ویژگــی هــای ایــن ســری میتــوان 

بــه بدنــه از جنــس MDF بــا روکــش رنــگ اپوکســی مقــاوم در برابــر ضربــه و رطوبــت اشــاره کــرد، ایــن 

ســری فاقــد توییتــر و کــراس آور میباشــد و از بلندگــو هــای فــول رنــج بهــره میبــرد.

مشخصات کلی

سایز بلندگو

جنس بدنه

توان دایمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

حساسیت

ابعاد )طول x عرض x ارتفاع(

مشخصات فنی

12 اینچ

MDF

200 وات

350 وات

120-18 کیلوهرتز 

93 دسی بل) ۱وات/ ۱متر-+%1(

50 x 30 x 38

EC SERIES

EC 112



PASSIVE
SPEAKER

PASSIVE SPEAKER

3233

EC
SERIES

EC 215

نــام ایــن ســری برگرفتــه از کلمــه Economy در زبــان انگلیســی بــه معنای اقتصــادی اســت، همانطوری 

کــه پیداســت محصــوالت ایــن ســری در عیــن ســادگی و زیبایــی بــه لحــاظ اقتصــادی بســیار مقــرون 

بــه صرفــه میباشــند. یونیــت هــا، کابینــت و تمامــی قطعــات از پیچیدگــی خاصــی برخــوردار نیســتند، 

امــا در کنــار کیفیــت بــاال قیمــت مناســب و عمــر باالیــی دارنــد. از ویژگــی هــای ایــن ســری میتــوان 

بــه بدنــه از جنــس MDF بــا روکــش رنــگ اپوکســی مقــاوم در برابــر ضربــه و رطوبــت اشــاره کــرد، ایــن 

ســری فاقــد توییتــر و کــراس آور میباشــد و از بلندگــو هــای فــول رنــج بهــره میبــرد.

مشخصات کلی

سایز بلندگو

جنس بدنه

توان دایمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

حساسیت

ابعاد )طول x عرض x ارتفاع(

مشخصات فنی

یک عدد ۱۲ اینچ یک عدد ۱۵ اینچ

MDF

450 وات

800 وات

100-18 کیلوهرتز 

95 دسی بل) ۱وات/ ۱متر-+%1(

80 x 31 x 44

EC SERIES

EC 215
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PASSIVE SPEAKER
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SERIES

PROS 1200N PROS 2800

PROS 2800

سایز بلندگو

توییتر

جنس بدنه

توان دایمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

حساسیت

ابعاد )طول x عرض x ارتفاع(

15 اینچ

1.75 اینچ

پالستیک

200 وات

400 وات

80-18 کیلوهرتز 

۹۵ دسی بل) ۱وات/ ۱متر-+%1(

70 x 38 x 47

۲ عدد ۱۵ اینچ

1.5 اینچ

پالستیک

500 وات

800 وات

80-18 کیلوهرتز 

95 دسی بل) ۱وات/ ۱متر-+%1(

110 x 39 x 42

مشخصات فنی

نام قطعه

PROS SERIES

PROS

PROS 1200N

کراس اور



PASSIVE
SPEAKER

PASSIVE SPEAKER

3637

SX
SERIES

SX 1200SX 2400

اولیــن ســری از محصــوالت دایناپــرو ســری SX اســت، بدنــه بلندگوهــای ســری SX از جنــسMDF بــوده و پوشــش آن 

رنــگ اپوکســی مقــاوم در برابــر ضربــه و رطوبــت اســت، یونیــت هــای اســتفاده شــده در ایــن ســری (بلندگــو و توییتــر) 

بســیار قــوی و مقــاوم هســتند بــه نحــوی کــه ایــن ســری را مناســب کاربردهــای ســخت و ســنگین مــی نمایــد. بــه 

ــات  ــک هی ــه میشــود از ی ــج وســیعی از مصــارف توصی ــن ســری اســتفاده از آن در رن ــاال در ای ــوع بســیار ب ــل تن دلی

مذهبــی کوچــک تــا ســالنهای موســیقی بــزرگ.

مشخصات کلی

SX SERIES

SX 2400

سایز بلندگو

توییتر

جنس بدنه

توان دایمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

حساسیت

ابعاد )طول x عرض x ارتفاع(

15 اینچ

1.75 اینچ

MDF

250 وات

500 وات

60-18 کیلوهرتز 

94 دسی بل) ۱وات/ ۱متر-+%1(

63 x 39 x 46

15 اینچ

2 اینچ

MDF

350 وات

700 وات

60-18 کیلوهرتز 

94 دسی بل) ۱وات/ ۱متر-+%1(

63 x 39 x 46

SX 1200مشخصات فنی

کراس اور

کراس اور



PASSIVE
SPEAKER

PASSIVE SPEAKER

3839

SX
SERIES

SX 2800 SX 4200

SX 5000 SX 5200

اولیــن ســری از محصــوالت دایناپــرو ســری SX اســت، بدنــه 

بلندگوهــای ســری SX از جنــسMDF بــوده و پوشــش آن رنگ 

ــت  ــت، یونی ــت اس ــه و رطوب ــر ضرب ــاوم در براب ــی مق اپوکس

هــای اســتفاده شــده در ایــن ســری (بلندگــو و توییتــر) بســیار 

قــوی و مقــاوم هســتند بــه نحــوی کــه ایــن ســری را مناســب 

ــوع  ــل تن ــه دلی ــد. ب ــی نمای کاربردهــای ســخت و ســنگین م

ــاال در ایــن ســری اســتفاده از آن در رنــج وســیعی از  بســیار ب

مصــارف توصیــه میشــود از یــک هیــات مذهبــی کوچــک تــا 

ســالنهای موســیقی بــزرگ.

مشخصات کلی

سایز بلندگو

توییتر

جنس بدنه

توان دایمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

سایز بلندگو

توییتر

جنس بدنه

توان دایمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

15 اینچ

2 اینچ

MDF

500 وات

800 وات

80-18 کیلوهرتز 

15 اینچ

2 اینچ

MDF

600 وات

900 وات

85-20 کیلوهرتز 

15 اینچ

3 اینچ

MDF

600 وات

900 وات

75-18 کیلوهرتز 

15 اینچ

3 اینچ

MDF

700 وات

1100 وات

60-18 کیلوهرتز 

مشخصات فنی

SX 2800SX 4200

SX 5000SX 5200

SX SERIES

کراس اور	 

دارای چرخ	 

 	۱۲0 x 3۹ x 46     ارتفاع x عرض x طول



PASSIVE
SPEAKER

PASSIVE SPEAKER

4041

TD SERIES

TD

TD 108

TD 110

TD 112

مشخصات کلی
ســری TD جدیــد تریــن محصــول دایناپــرو در ســایزهای مختلــف از ۸ اینــچ تــا 2 بلندگــو ۱۵ اینــچ اســت.این 

ســری برگرفتــه از موفــق تریــن محصــوالت قبلــی دایناپــرو اســت،

ترکیبــی عالــی از یــک ووفــر پرقــدرت بعــالوه توییتــر محافظــت شــده بــه همــراه کــراس آور دوراهــه بهتریــن 

بــازده صوتــی ممکــن را پدیــد مــی آورد.کابینــت ســری TD  از جنــس پالســتیک پلــی پروپیلــن  بــا ســاختار 

اکوســتیک بهینــه ســازی شــده و بســیار مقــاوم در کنــار تــوری فلــزی بســیار ضخیــم و مقــاوم دوام و کیفیــت 

محصــول را تضمیــن مینمایــد.

SERIES

8 اینچ

1 اینج

پالستیک

80 وات

150 وات

90-18 کیلوهرتز 

94 دسی بل) ۱وات/ ۱متر-+%1(

42 x 25 x 26

10 اینچ

1.25 اینج

پالستیک

120 وات

200 وات

92-18 کیلوهرتز 

95 دسی بل) ۱وات/ ۱متر-+%1(

51 x 29 x 35

12 اینچ

1.5 اینج

پالستیک

200 وات

300 وات

95-18 کیلوهرتز 

94 دسی بل) ۱وات/ ۱متر-+%1(

60 x 34 x 39

مشخصات فنی

سایز بلندگو

توییتر

جنس بدنه

توان دایمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

حساسیت

ابعاد )طول x عرض x ارتفاع(

TD 108TD 110TD 112



PASSIVE
SPEAKER

PASSIVE SPEAKER

4243

TD SERIES

TD
SERIES

15 اینچ

1.75 اینج

پالستیک

350 وات

600 وات

80-18 کیلوهرتز 

93 دسی بل) ۱وات/ ۱متر-+%1(

70 x 38 x 47

2 عدد 15 اینچ

2 اینج

پالستیک

700 وات

1200 وات

90-18 کیلوهرتز 

93 دسی بل) ۱وات/ ۱متر-+%1(

113 x 39 x 43

مشخصات فنیمشخصات فنی

سایز بلندگو

توییتر

جنس بدنه

توان دایمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

حساسیت

ابعاد )طول x عرض x ارتفاع(

سایز بلندگو

توییتر

جنس بدنه

توان دایمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

حساسیت

ابعاد )طول x عرض x ارتفاع(

TD 115

TD 215

TD 215

TD 115

مشخصات کلی
ســری TD جدیــد تریــن محصــول دایناپــرو در ســایزهای مختلف 

از ۸ اینــچ تــا 2 بلندگــو ۱۵ اینــچ اســت.

ایــن ســری برگرفتــه از موفــق تریــن محصــوالت قبلــی دایناپــرو 

ــر  ــالوه توییت ــدرت بع ــر پرق ــک ووف ــی از ی ــت،ترکیبی عال اس

محافظــت شــده بــه همــراه کــراس آور دوراهــه بهتریــن بــازده 

صوتــی ممکــن را پدیــد مــی آورد.کابینــت ســری TD  از جنــس 

پالســتیک پلــی پروپیلــن  بــا ســاختار اکوســتیک بهینــه ســازی 

ــم و  ــزی بســیار ضخی ــوری فل ــار ت ــاوم در کن شــده و بســیار مق

ــد. ــن مینمای ــول را تضمی ــت محص ــاوم دوام و کیفی مق



BRAND NEW AUDIO

SERIES

MS622
BTP622

MS822
BTP822

SERIES
822622

میکسر
و پاورمیکسر



Mixer
Powermixer

MIXER & POWERMIXER

4647

622
SERIES

6 عدد ورودی میکروفن	 

 	TAP ۲ عدد افکت دیجیتال با قابلیت تنظیم پارامتر و

AUX ورودی	 

ماژول USB + بلوتوث و رکورد	 

قابلیت کارت صدا	 

قدرت 300 وات	 

6 عدد ورودی میکروفن	 

 	TAP ۲ عدد افکت دیجیتال با قابلیت تنظیم پارامتر و

AUX ورودی	 

ماژول USB و بلوتوث	 

قابلیت کارت صدا	 

مشخصات کلیمشخصات کلی MIXER MS 622POWERMIXER BTP  622

BLUETOOTH USBUSB

622 SERIES

BLUETOOTH



Mixer
Powermixer

MIXER & POWERMIXER

4849

822
SERIES

822 SERIES

۸ عدد ورودی میکروفن	 

 	TAP ۲ عدد افکت دیجیتال با قابلیت تنظیم پارامتر و

AUX ورودی	 

ماژول USB + بلوتوث و رکورد	 

قابلیت کارت صدا	 

قدرت ۸00 وات	 

۸ عدد ورودی میکروفن	 

 	TAP ۲ عدد افکت دیجیتال با قابلیت تنظیم پارامتر و

AUX ورودی	 

ماژول USB و بلوتوث	 

قابلیت کارت صدا	 

مشخصات کلیمشخصات کلی MIXER MS 822POWERMIXER BTP  822

BLUETOOTH USBUSB BLUETOOTH



BRAND NEW AUDIO

سیستم های

HORN

هورن

600
800



5253

HORN SERIES

HORN

HORN
SERIES

HORN 600

HORN 800

پوشــش صوتــی بســیار وســیع، پرتــاب صــدای فراتــر از انتظــار و قــدرت فــوق العــاده بلندگوهــای هــورن 

بــرای اســتفاده در فضــای بــاز و محیــط هــای وســیع طراحــی شــده انــد، پرتــاب صــدای باالیــی دارنــد 

و فرکانــس هــای بــاالی 5KHz در آنهــا تقویــت شــده اســت.

بــه همیــن دلیــل بهتریــن انتخــاب بــرای برنامــه هایــی  بــر پایــه صــدای انســان هســتند                      

)Vocal base applicatins(. بدنــه ایــن ســری از جنــس MDF بــا پــوش رنــگ اپوکســی مقــاوم در 

برابــر ضربــه و رطوبــت بــوده و یونیــت هــای اســتفاده شــده فــول رنــج هســتند، وزن ســبک و بــازده 

ــن ســری اســت ــی هــای خــاص ای ــاال از ویژگ ب

مشخصات کلی

600 | 800

سایز بلندگو

جنس بدنه

توان دایمی

توان پیک

پاسخ فرکانسی

حساسیت

ابعاد )طول x عرض x ارتفاع(

دو عدد ۱۲ اینچ

MDF

400 وات

800 وات

400-20 کیلوهرتز 

91 دسی بل) ۱وات/ ۱متر-+%1(

60 x 60 x 80

12 اینچ + 15 اینچ

MDF

800 وات

1000 وات

300-20 کیلوهرتز 

95 دسی بل) ۱وات/ ۱متر-+%1(

60 x 60 x 80

HORN 600HORN 800مشخصات فنی



BRAND NEW AUDIO

سیستم های

SERIES

Line Array 6

SERIES

Line Array 10
Line Array 12

PASSIVEACTIVE

الین اری



5657

LINE ARRAY

Line Array

قابلیت استفاده بصورت استند و آویز	 

دارای تمامی متعلقات و پایه های نصب	 

 	DSP دارای پردازنده

قابلیت ستاپ از طریق نرم افزار مخصوص	 

مشخصات کلی
تعداد یونیت

سایز یونیت

سایز توییتر

تعداد ساب ووفر

سایز ساب ووفر

سایز یونیت )طول x عرض x ارتفاع(

سایز ساب ووفر )طول x عرض x ارتفاع(

6 عدد

ووفر 6 اینج

1.25 اینچ

دو عدد دبل )4عدد(

۱0 اینچ

21 x 41 x 41

46 x 71 x 41

مشخصات فنی

LINE ARRAY 6

LINE
ARRAY

ACTIVE SERIES

ACTIVE SERIES



5859

LINE ARRAY

Line Array

قابلیت استفاده بصورت آویز	 

دارای تمامی متعلقات و پایه های نصب	 

دارای کراس اور مجزا برای هر یونیت	 

مشخصات کلی

PASSIVE SERIES

تعداد یونیت

قدرت مداوم 

قدرت پیک 

سایز یونیت

سایز توییتر

تعداد ساب ووفر 

سایز ساب ووفر

سایز یونیت )طول x عرض x ارتفاع(

سایز ساب ووفر )طول x عرض x ارتفاع(

8 عدد

2x1200 وات

2x2000 وات

ووفر ۱0 اینچ

۱.۵ اینچ

2 عدد 

15 اینچ

21 x 41 x 41

46 x 71 x 41

8 عدد

2x1800 وات

2x3000 وات

ووفر 12 اینچ

۱.۵ اینچ

2 عدد

15 اینچ

36 x 34 x 60

60 x 50 x 49

LINE ARRAY 10

LINE ARRAY 12

LINE
ARRAY
PASSIVE SERIES

LINE ARRAY 10LINE ARRAY 12مشخصات فنی



BRAND NEW AUDIO

Z1
Z2
Z3
Z4

SERIES
VHFUHF

SERIES

Z6
Z7
Z8

سیستم های

 میکروفون
و کنفرانس



Mic &
Conferance

6263

MIC & CONFERANCE

UHF
SERIES

مشخصات کلی

UHF SERIES

4 کانال2 کانال1 کانال

مشخصات فنی

تعداد کانال

Z8 Z7 Z6

برد مفید ۲00 متر	 

 	UHF فرکانس

فرکانس متغیر	 

باطری قلمی	 

کیف قابل حمل	 

Z6Z7Z8



Mic &
Conferance

6465

MIC & CONFERANCE

VHF
SERIES

VHF SERIES

مشخصات کلی

برد مفید 70 متر	 

 	VHF فرکانس

فرکانس ثابت	 

باطری قلمی	 

کیف قابل حمل	 

Z1

Z1

Z2

Z2 میکروفن یقه ای و هدست

میکروفن دستی



Mic &
Conferance

6667

MIC & CONFERANCE

VHF
SERIES

VHF SERIES

مشخصات کلیمشخصات کلی

برد مفید 70 متر	 

 	VHF فرکانس

فرکانس ثابت	 

برد مفید 70 متر	 

 	VHF فرکانس

فرکانس ثابت	 

باطری قلمی	 

کیف قابل حمل	 

۲ کانال	 

باطری قلمی	 

کیف قابل حمل	 

۲ کانال	 

Z3Z4



BRAND NEW AUDIO

سیستم های

SERIES

HSR 108
HSR 109
HSR 163
HSR 182
HSR 123

CEILING WALLMOUNT
SERIES

5 INCH
6 INCH

پیجینگ



Paging

7071

PAGING

HSR 108HSR 109
SERIESSERIES

توان

سلکتور

پاسخ فرکانسی

SPL )@1w/m(

سایز بلندگو

سایز توییتر

قطر خارجی

میزان عمق

توان

سلکتور

پاسخ فرکانسی

SPL )@1w/m(

سایز بلندگو

قطر خارجی

میزان عمق

10 وات

10W  /  5W  /  2.5W

100-20 kHz

86 dB

5 inch

0.75 inch

170 mm

60 mm

10 وات

10W  /  5W

90-16 kHz

89 dB

5 inch

173 mm

41 mm

20 وات

20W  /  10W  /  5W

70-20 kHz

88 dB

6.5 inch

0.75 inch

202 mm

78 mm

15 وات

15W  /  7.5W 

130-15 kHz

92 dB

6.5 inch

186 mm

55 mm

30 وات

30W  /  15W  /  7.5W

50-20 kHz

90 dB

8 inch

0.75 inch

238 mm

86 mm

مشخصات فنیمشخصات فنی 5T5T 6T6T 8T

CEILING SERIES



Paging

7273

PAGING

HSR 163HSR 182
SERIESSERIES

توان

پاسخ فرکانسی

SPL )@1w/m(

سایز توییتر

سایز بلندگو

قطر خارجی

میزان عمق

توان

سلکتور

پاسخ فرکانسی

SPL )@1w/m(

سایز بلندگو

قطر خارجی

میزان عمق

30 وات

70-20 kHz

88 dB

1.2 inch

5 inch

202 mm

70 mm

5 وات

5W  /  2.5W  /  1.25W

180-15 kHz

90 dB

5 inch

158 mm

46 mm

10 وات

10W  /  5W  /  2.5W

150-15 kHz

92 dB

6.5 inch

210 mm

57 mm

مشخصات فنی 5BTمشخصات فنی 5T10T

CEILING SERIES

BLUETOOTH



7475

PagingPaging

WALLMOUNT

توان

قطر داخلی

قطر خارجی

ورودی

جنس بدنه

جنس توری 

توان

سایز ووفر 

سایز توویتر 

ورودی

جنس بدنه

جنس توری 

3 وات

10 سانتیمتر

13 سانتیمتر

۱00 ولت - ۸ اهم

ABS پالستیک

آهن با پوشش رنگ الکترو استاتیک

20 وات

۵ اینچ

1.25 اینچ دام

۱00 ولت  - ۸ اهم

PP پالستیک

آهن با پوشش رنگ الکترو استاتیک

40 وات

6 اینچ

1.25 اینچ دام

۱00 ولت - ۸ اهم

PP پالستیک

آهن با پوشش رنگ الکترو استاتیک

INCH6 INCH 5مشخصات فنیمشخصات فنی HSR 123

فیلتر فرکانس باال +

HSR 123
SERIESSERIES

CEILING SERIES



BRAND NEW AUDIO

300
400
500

SERIES
DY

بلندگو



7879

SPEAKER

Speaker

12 اینچ

16 اهم

11.2 اهم

150 W

300 W

95 dB

74-14000 Hz

38.6 mm

12 اینچ

16 اهم

11 اهم

200 W

400 W

96 dB

70-16000 Hz

44.4 mm

12 اینچ

16 اهم

10 اهم

220 W

420 W

96 dB

53-12000 Hz

44/4 mm

مشخصات فنیمشخصات فنی

مشخصات فنی

سایز

امپدانس اسمی

حداقل امپدانس 

 RMS قدرت

حداکثر قدرت 

 )1M / 1W( حساسیت

محدوده فرکانس 

قطر سیم پیچ صدا

سایز

امپدانس اسمی

حداقل امپدانس 

 RMS قدرت

حداکثر قدرت 

 )1M / 1W( حساسیت

محدوده فرکانس 

قطر سیم پیچ صدا

سایز

امپدانس اسمی

حداقل امپدانس 

 RMS قدرت

حداکثر قدرت 

 )1M / 1W( حساسیت

محدوده فرکانس 

قطر سیم پیچ صدا

DY 300

DY 400

DY 500

DY
SERIES

DY SERIES
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پایه و استند
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BASE & STAND

Base
& Stand

200 سانتیمتر

جک نیتروژن

170 سانتیمتر

آهن

آلومینیم

رنگ الکترواستاتیک

210 سانتیمتر

550 سانتیمتر

56 سانتیمتر

210 سانتیمتر

هندلی کابلی با قفل دنده ای

آهن

آلومینیم

رنگ الکترواستاتیک و آبکاری کروم

150 سانتیمتر

هندلی کابلی

170 سانتیمتر

آهن

آلومینیم

رنگ الکترواستاتیک

مشخصات فنی

مشخصات فنی مشخصات فنی

ارتفاع بدنه

سیستم باالبر 

قطر دایره محاطی پایه ها 

جنس بدنه 

جنس اتصاالت 

پوشش بدنه

ارتفاع در حال بسته

ارتفاع در حال باز 

قطر دایره محاطی پایه ها در حالت بسته 

قطر دایره محاطی پایه ها در حالت باز

سیستم باالبر

جنس بدنه

جنس اتصاالت

پوشش بدنه 

 T طول

سیستم باالبر 

قطر دایره محاطی پایه ها 

جنس بدنه 

جنس اتصاالت 

پوشش بدنه

T دکل صدابرداریپایه

پایه جک دار

* بسیار مقاوم و مستحکم مخصوص باند های سنگین
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BASE & STAND

Base
& Stand

160 سانتیمتر

82  سانتیمتر

70  سانتیمتر

آهن

آلومینیم

رنگ الکترواستاتیک

1.8کیلوگرم

مشخصات فنی

ارتفاع بدنه

طول بوم 

قطر کفی

جنس بدنه

جنس اتصاالت

پوشش بدنه

وزن کفی

پایه میکروفن بلند

60 سانتیمتر

35 سانتیمتر

17 سانتیمتر

آهن

آلومینیم

رنگ الکترواستاتیک

1.8کیلوگرم

86 سانتیمتر

45 سانتیمتر

37 سانتیمتر

40  سانتیمتر

آهن

آلومینیم

رنگ الکترواستاتیک

مشخصات فنیمشخصات فنی

ارتفاع بدنه

طول بوم 

قطر کفی

جنس بدنه

جنس اتصاالت

پوشش بدنه

وزن کفی

ارتفاع

عرض

ارتفاع طبقه دوم

عرض طبقه دوم

جنس بدنه

جنس اتصاالت

پوشش بدنه 

پایه میکسرپایه میکروفن کوتاه
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Further 
information

REMOTEUSB

USB مشخصات ماژول

مشخصات آمپلیفایر و میکسر

کنترل سایز بزرگ - باطری قلمی

 	XLR ۲ عدد ورودی میکروفون

ولوم مجزا برای هر ورودی	 

ولوم باس/تریبل 	 

LINE/AUX ) ورودی/ولوم/خروجی(	 

افکت اکو	 

ولوم تکرار	 

خروجی باند اضافه	 

صفحه نمایش	 

قابلیت تغییر فولدر 	 

رادیو	 

اتصال بلوتوث	 
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