L-Acoustics przedstawia ultrakompaktowy zestaw
głośnikowy do instalacji
Do serii X dołącza najmniejszy dotychczas zbudowany przez firmę L-Acoustics,
koaksjalny zestaw głośnikowy. Wodoszczelny i superwytrzymały X4i jest niemal niewidoczny w instalacji, a dostarcza brzmienie, z którego słyną wszystkie
produkty L-Acoustics.
Na targach Integrated Systems Europe, odbywających się od 5 lutego w Amsterdamie, firma
L-Acoustics z dumą ogłasza wprowadzenie na
rynek X4i, potężnego, ale jednocześnie dyskretnego i bardzo odpornego na warunki atmosferyczne, koaksjalnego zestawu głośnikowego do
zastosowań instalacyjnych. X4i jest najmniejszym
zestawem kiedykolwiek wyprodukowanym przez
L-Acoustics – ma zaledwie 99 mm głębokości
– lecz wciąż jest w stanie zapewnić najwyższą
jakość brzmienia, z której słyną produkty marki
L-Acoustics.
Idealnie zwymiarowany dla łatwej integracji z
najczęściej używanymi materiałami budowlanymi, X4i idealnie nadaje się do zastosowań w
centrach sztuki lub kościołach, a przy tym pasuje
L-Acoustics X4i ma tylko 99 mm głębokości
do sygnatury dźwiękowej istniejących systemów
L-Acoustics, takich jak ARCS i Kiva. X4i może być
z łatwością ukryty w ścianach, proscenium, pod
balkonami, w skomplikowanych architektonicznie scenach lub w innych ciasnych miejscach. Zestaw może także zapewnić wzmocnienie głosu w takich
miejscach jak sale konferencyjne, muzea i wystawy czy obiekty hotelowe.
W połączeniu z Syva Sub, X4i stanowi idealne źródło muzyki tła, wewnątrz
i na zewnątrz budynków takich jak restauracje, hotele i sklepy. Zestaw ma
podwyższoną szczelność (stopień ochrony IP55) i staje się wodoszczelny, gdy
uzupełni się go o tylną płytę uszczelniającą. Dzięki temu może być zastosowany w trudnych warunkach klimatycznych. Dzięki wszechstronnemu zestawowi akcesoriów X4i jest elastyczny i dyskretny. Można go zastosować we
wszystkich konwencjonalnych budynkach, a przy tym dostarcza najwyższej
klasy brzmienie, znane z innych produktów L-Acoustics.
Jeff Rocha, dyrektor ds. zarządzania produktem w L-Acoustics, podsumowuje:
„Podczas opracowywania X4i naszym celem było zapewnienie niezrównanej użyteczności bez uszczerbku dla jakości dźwięku, przy jednoczesnym uwzględnieniu
znanych ograniczeń architektonicznych. X4i jest dosłownie idealnym rozwiązaniem
dla potrzeb integracji dzisiejszych rynków instalacyjnych”.
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Pierwsze dostawy X4i zaplanowane są na marzec 2019. Ale już teraz można zobaczyć
i usłyszeć go na stoisku na targach ISE w Amsterdamie, w dniach 5-8 lutego 2019.
Zapraszamy do odwiedzenia stoiska L-Acoustics: 7-X230 w hali 7.

X4i stojący na dotychczas najmniejszym modelu - 5XT

X4i z tyłu i z opcjonalnym uchwytem montażowym

Kompletna seria L-Acoustics X
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Przykłady zastosowań zestawów X4i

Dołączone fotografie mogą być publikowane jedynie w połączeniu tą informacją prasową. Jakiekolwiekdalsze wykorzystanie materiałów
fotograficznych jest dozwolone jedynie po uzyskaniu zgody Audio Plus.

