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Odin S-218A Ultra Sub

merk Odin

code AUODD3902

fabrikantcode D3902

  

De Odin Audiosystems line array is ontwikkeld in Nederland door professionals voor professionals, maar is
daarom niet minder geschikt voor de wat minder ervaren gebruiker. De software waarmee aangepaste
ingebouwde voorinstellingen kunnen worden gedefinieerd, biedt ongekende mogelijkheden en zorgt ervoor
dat dit systeem ook op professioneel niveau inzetbaar is.
Het ontwerp van de kasten zorgt voor de best mogelijke akoestische resonantie in het low/mid- en mid-
bereik voor een optimale verspreiding van het geluid, zelfs bij lager volume. In combinatie met Celestion®-
luidsprekers biedt Odin Audiosystems karakter, geweldige functies en schaalbaarheid voor een heel
interessante prijs.
Het is zwaar, extra groot, produceert een indrukwekkende klankmuur en heeft een bereik tot 28Hz voor
extreem lage bas: de Odin S-218A 2x18” Ultra subwoofer. Het grootste lid van de Odin-familie tot nu toe is
met zijn 115,5 kg en 140 cm een echt zwaargewicht, en niet alleen letterlijk. Met 2x18" Celestion Ferrite
Magnet-subwoofers voorzien van 5" spreekspoelen, een versterkervermogen van 4kW (continu klasse D) en
een piekvermogen van 10 kW wordt “Loud 'n Low” bijna een understatement. De Odin S-218A is uitgerust
met diverse DSP-presets, waaronder “Cardioid” en “End Fire”. Een geweldige aanvulling op de T-8A Satellite
en de S-18A Subwoofer om letterlijk meer punch en diepte te geven aan uw live evenement.
 

2x18" CELESTION-woofers, 5" Voice coil
Krachtige 4-kW versterker, klasse D
Inclusief DSP geoptimaliseerde versterking garandeert grootste betrouwbaarheid
Frequentierespons (-6dB) 28Hz-110Hz

technische specificaties
 

Systeem: actieve subwoofer
Versterkervermogen: 4000 W continu klasse D, 10000 W piek
Luidspreker: 18-inch (450 mm) CELESTION, Ferrite Magnet-subwoofer, 5-inch spraakspoel, 1600 W RMS,

waterbestendig coating
Frequentierespons 28 Hz - 110 Hz
MAX SPL @ 1 m: 141 dB
Richtingsgevoeligheid: omnidirectioneel
Koeling: passieve koeling + geforceerde koeling binnen
Audioaansluiting: XLR in- en output
Data-aansluiting: RJ45 in en Link Cascading Connector
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Externe bediening: 9 vaste voorinstellingen + 1 bewerkbare voorinstelling, aan-uitschakelaar met lampjes
voor clip/SIG/PROT

DSP-processor: 32 bit, 24 bit / 48 kHz audioconversie AD / DA
Elektronische bescherming: thermische /convectieventilator/overbelasting/digitale limiter/compressor
Netvoedingsaansluiting: Neutrik PowerCON Connector In & Out
Voeding: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik: 4000 W
Constructie behuizing: 18 mm berkentriplex, waterbestendige zwarte verf, 1.5T metalen rooster met

schuim, rubberen voeten, twee handvatten aan elke kant, waterbestendige coating
Montage: geen
Afmetingen (LxBxH): 1400 x 635 x 665 mm
Nettogewicht: 115,5 kg


