
Improve your studio with our new handcrafted speakers

Caracteristici cheie

Combinator de la Trill este excelent pentru Combinator de la Trill este excelent pentru 
toate tipurile de muzică de la hip-hop și 
muzică trap unde aveți nevoie de mult bas  
în zona de 30-50Hz, pentru pop, dance, rock 
sau orice alt gen de muzică acolo unde 
mediile clare și înaltele detaliate sunt ușor 
de auzit, redând într-un mod foarte rapid și 
natural tranzienții.natural tranzienții.

Monitorul a fost creat pentru a vă ajuta în 
munca de zi cu zi în studio, combinând 
diferite tipuri de tehnologii care au ca 
rezultat un produs de înaltă calitate.
Radiatorul pasiv ajută difuzorul cu excursie 
mare să reproducă frecvențe foarte joase.
Difuzorul de medie are aceeași tehnologie Difuzorul de medie are aceeași tehnologie 
folosită în căștile planare de ultimă 
generație, fiind cunoscute pentru 
frecvențele frumoase în zona de medii, 
dinamică incredibilă precum și răspunsul 
excelent și acuratețea tranzienților.
Tweeter-ul completează răspunsul în Tweeter-ul completează răspunsul în 
frecvență al difuzorului planar, fiind 
cunoscut pentru răspunsul foarte rapid la 
impuls și poate extinde spectrul de 
frecvență al difuzoarelor până la 40kHz.
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Specificații
Tip:
Monitor activ de studio în 3 căi. 
Nearfield / Midfield

Ideal pentru:
Înregistrare
Post-ProducțiePost-Producție
Mixare și Masterizare
Aplicații în care este necesară o 
reproducere a sunetului de înaltă 
calitate.

Difuzoare
Joase: 1x9” 230mm
 Excursie liniară mare +/- 10,5mm Excursie liniară mare +/- 10,5mm

Medii:   1x Planar 
 Răspuns tranzitoriu excelent și precis.

Înalte: 1x1” true ribbon tweeter
 Distorsiune scăzută  și un răspuns 
tranzitoriu foarte rapid.

Radiator pasiv:
    1x10” 254mm     1x10” 254mm 

Răspuns în frecvență:
30Hz - 23kHz (+/- 3dB)

Directivitate:
H +/- 40 grade
V +/- 10 degrees

Puterea amplificatorului:
Joase: 120W rms
Medii: 20W rms
Înalte: 10W rmsÎnalte: 10W rms

Frecvențe de crossover:
430Hz & 4kHz

SPL maxim:
110dB @1m (măsurat cu muzică)

Caracteristicile amplificatorului:
Oprire automată
Protectie clipProtectie clip
Protectie termală
Protectie filtru

Clasificarea amplificatorului:
Clasa D cu DSP

Raport semnal-zgomot (SNR):
118 dB

DistorsiuneDistorsiune:
0.0015% THD+N
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Specifications
Topologia circuitelor:
Ncore®

Conexiuni de intrare:
Intrare/ieșire analogică XLR
Intrare/ieșire S/PDIF
Intrare/ieșire AES/EBUIntrare/ieșire AES/EBU
RCA in
Intrare optică
Conexiune USB (doar pentru 
configurare)

Sample rate:
44,1 - 192 kHz

DimensiuniDimensiuni:
H  38 cm
W  46 cm
D  33 cm

Greutate:
19,5kg

Notă
*Axa de ascultare de referință este între 
tweeter și media planar.
**Se fabrică în versiunea stânga și 
dreapta.
***Recomandăm să le plasați cu ***Recomandăm să le plasați cu 
tweeter-ul în sus și în afara centrului de 
ascultare. După cum se vede în poza de 
mai sus.

SC. MAC MAC Productions SRL
Telephone: 004 0729 987 305

Email: comenzi@trill.ro
Website: trill.ro
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