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SUB-SAT BX-10S + 2 × S10
Aktywny zestaw nagłośnieniowy z subwooferem
Jan Marek

Aktywne zestawy nagłośnieniowe, z subwooferem stają się co raz bardziej popularne. W zasadzie nie ma już
chyba producenta sprzętu nagłośnieniowego, który nie wprowadziłby tego typu urządzenia do swej oferty. Zatem
mamy już do wyboru do koloru różne moce, gabaryty i rozwiązania technologiczne. Dzięki tej różnorodności
każdy przyszły użytkownik ma większą szansę na znalezienie czegoś bardziej odpowiedniego dla siebie.

OPIS
Opisywany system składa się z urządzenia
macierzystego BX-10 S zawierającego aktywny subwoofer, stereofoniczny wzmacniacz i dwukanałowy mikser służący do sterowania wzmacniaczami. Do stereofonicznego wzmacniacza mogą zostać podłączone różne modele pasywnych zestawów głośnikowych umożliwiających montaż systemu na stałe – na przykład w restauracji lub
na sali konferencyjnej, albo przenośne zestawy głośnikowe. W tym celu producent
oferuje różne względem mocy i parametrów modele takich zestawów. Są to zestawy o nazwach (przenośne) S 10, (stacjonarne) BOXX 8, i BOXX 5. W zależności od
potrzeby związanej z rozmiarem i kształtem pomieszczenia istnieje możliwość podłączenia dwóch albo czterech zestawów
głośnikowych do macierzystego urządzenia
BX-10 S. Do testu dostarczono przenośny
zestaw zawierający BX-10 S oraz dwa pasywne zestawy głośnikowe S 10.

SUB-SAT BX10S
Testowane urządzenie umieszczono w obudowie wykonanej ze sklejki pokrytej twardym czarnym materiałem. W górnej ściance obudowy umieszczono duży plastikowy
uchwyt do przenoszenia urządzenia. Na
dolnej płycie obudowy umieszczono cztery
gumowe podstawki służące do zapobiegania ślizganiu się urządzenia po powierzchni sceny. W przedniej ściance obudowy
umieszczono 10” głośnik niskotonowy Celestion. Membrana głośnika została zabezpieczona metalową siatką. Również w
przedniej ściance umieszczono dwa otwory typu bass reflex. W tylnej ściance obudowy znajduje się płytka, na której umieszczono wszystkie gniazda przełączniki i potencjometry służące do obsługi urządzenia.
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Testowane urządzenie umożliwia wprowadzanie sygnałów o różnych poziomach oraz
obróbkę tych sygnałów. Pierwszy kanał w
mikserze jest przeznaczony do pracy z sygnałami o poziomie mikrofonowym. Sygnał
do miksera wprowadzamy poprzez dedykowane gniazdo wejściowe typu XLR. Poziom
sygnału na kanale możemy regulować za
pomocą potencjometru obrotowego LEVEL.
Gałka tego potencjometru zarówno jak i
gałki wszystkich potencjometrów regulujących poziomy głośności sygnałów oznaczono czerwonym kolorem nakładki. Sygnał o
poziomie mikrofonowym możemy poddać
obróbce dwupasmowym korektorem barwy.
Zawartość tonów wysokich regulujemy potencjometrem obrotowym TREBLE, a zawartość tonów niskich regulujemy potencjometrem obrotowym BASS. Gałki wszystkich
potencjometrów należących do korektorów
barwy oznaczono granatowym kolorem
nakładki. Sygnał z zewnętrznego odtwarzacza wprowadzamy do drugiego kanału miksera poprzez jedną z dwóch par gniazd
wejściowych typu cinch oznaczonych jako
AUDIO IN 1 i AUDIO IN 2. Poziom sygnału
na tym kanale regulujemy dedykowanym
potencjometrem obrotowym LEVEL. Sygnał
na tym kanale również możemy poddać
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obróbce dwupasmowym korektorem barwy.
Zawartość tonów wysokich regulujemy potencjometrem obrotowym TREBLE, a zawartość tonów niskich regulujemy potencjometrem obrotowym BASS. Oprócz tego do
urządzenia można wprowadzić sygnały o
poziomie liniowym – na przykład z zewnętrznego miksera bądź innego urządzenia. Sygnały te będą wprowadzane bezpośrednio
do lewego bądź prawego kanału wzmacniacza. W tym celu urządzenie zostało wyposażono w cztery gniazda wejściowe po
dwa na każdy kanał wzmacniacza. Symetryczny sygnał wprowadzamy poprzez dedykowane gniazda wejściowe typu XLR, a
niesymetryczny poprzez gniazda wejściowe
typu jack 1/4”. Poziomy sygnałów sterujących pracą kanałów wzmacniacza stereofonicznego regulujemy potencjometrami
obrotowymi LEVEL znajdującymi się w sekcji kanałów wzmacniacza. Poziom sygnału
sterującego pracą aktywnego subwoofera
regulujemy za pomocą dedykowanego potencjometru obrotowego. Gałka tego potencjometru została oznaczona białym kolorem nakładki plastikowej. Urządzenie
wyposażono w system wymuszonego chłodzenia, którego intensywność jest regulowana elektronicznie w zależności od tem-
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peratury wewnątrz urządzenia. Samo chłodzenie odbywa się za pomocą wbudowanego wentylatora który znajduje się tuż przy
płytce w tylnej ściance obudowy. Otwór
wentylacyjny zabezpieczono metalową siatką ochronną. Po obu stronach głównego
otworu wentylacyjnego znajdują się dodatkowe otwory. Zewnętrzne pasywne zestawy
głośnikowe możemy podłączyć do testowanego urządzenia poprzez dwa dedykowa-

ne gniazda wyjściowe typu jack 1/4”, znajdujące się na tylnej ściance obudowy urządzenia. Oprócz tego w tylnej ściance
umieszczono gniazdo kabla zasilającego
IEC, oraz wyłącznik prądowy z diodą wskazującą stan pracy urządzenia. Testowane
urządzenia zostało wyposażone w szereg
zabezpieczeń. Jednym z nich jest zabezpieczenie termiczne odłączające zasilanie
wzmacniaczy gdy temperatura wewnątrz

urządzenia przekroczy poziom krytyczny. O
zaistniałej sytuacji sygnalizuje dedykowana dioda znajdująca się na tylnym panelu.
Urządzenie wyposażono w filtr subsoniczny oraz w układ korekcji barwy pozwalający na uzyskiwania lepszej skuteczności subwoofera. Wbudowany crossover ustawiono na częstotliwość podziału 120 Hz.

S-10
Każdy z pasywnych zestawów głośnikowych
stanowiących część testowanego zestawu
umieszczono w obudowie wykonanej ze
sklejki i pokrytej czarnym materiałem – tym
samym co i BX-10 S. W tylnej ściance umieszczono uchwyt służący do przenoszenia zestawu. W dolnej płycie obudowy umieszczono plastikowe gniazdo z wgłębieniem, umożliwiającym zamontowanie zestawu na statywie. Oprócz tego w dolnej ściance umieszczono cztery gumowe podstawki zabezpieczające stabilność utrzymywania się urządzenia na powierzchni pracy w wypadku gdy
statywy nie są używane. W przedniej ściance obudowy satelity umieszczono 10” głośnik służący do przenoszenia tonów środkowych oraz dynamiczny głośnik wysokotonowy umieszczony w odpowiedniej tubie.
Membrany głośników zabezpieczono metalową siatką. W centralnej dolnej części przedniej ścianki obudowy umieszczono logo producenta BOX ELECTRONICS. W tylnej ściance obudowy umieszczono metalową płytkę,
w której znajdują się dwa gniazda typu jack
1/4”. Każde z nich może służyć jako wejściowe oraz jako gniazdo do podłączenia
dodatkowego zestawu głośnikowego.
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WYBRANE DANE TECHNICZNE:
Moc wyjściowa:
Subwoofer
200 W RMS
Satelity
2 × 100 W RMS ( 8 Ohm)
Pasmo przenoszenia:
Subwoofer
40 - 120 Hz
Satelity
120 Hz – 20 kHz
Mikser
dwukanałowy
Filtr
subsoniczny chroniący głośnik przed
częstotliwościami poniżej 20 Hz
Wymiary:
Subwoofer
465 mm × 335 mm × 500 mm
Satelity
480 mm × 280 mm × 215 mm
Ciężar:
Subwoofer
24.5 kg
Satelity
8.5 kg
Cena detaliczna
2,630 zł

PLUSY I MINUSY:
łatwość montażu transportu
wbudowany mikser
niewielki ciężar i gabaryty

Do testu dostarczył:
Box Electronics
ul. Cieszyńskiego 4
81-881 Sopot
tel. (058) 5506646
Internet: www.box.com.pl

WRAŻENIA
REKLAMA

Testowane urządzenie oferuje
dużo możliwości użytkowania.
Oprócz standartowej współpracy z zewnętrznym mikserem
mamy możliwość wprowadzić
dodatkowo sygnały z zewnętrznych odtwarzaczy oraz z mikrofonu. Korekcja barwy jest skuteczna na obu kanałach urządzenia.
Cały system jest wygodny w transporcie i montażu – mimo że nie
jest to najmniejszy z możliwych
gabarytowo systemów. Duża
ilość zabezpieczeń przyczynia się
do stabilności pracy systemu
oraz wygody użytkowania.
Brzmienie systemu jest dobre.
Pozwala na pracę dla DJ’ów oraz
podczas różnego typu prezentacji multimedialnych gdzie oprócz
wiernego odtworzenia muzyki
mechanicznej wymagane jest
czytelne i selektywne brzmienie
głosu ludzkiego – (szczególnie
podczas imprez integracyjnych
podczas wykwintnych przemów
ważnych osobistości z szczebla
zarządzającego).

PODSUMOWANIE
Ze względu ma moc systemu należy spodziewać się, że stanie się
on popularny wśród właścicieli
pubów i małych klubów muzycznych oraz tych, którzy chcą wyposażyć sale konferencyjne w
niedrogi lecz skuteczny system
nagłośnieniowy. Zespoły używające własnego nagłośnienia również mogą być zainteresowane
tym systemem – wszystko zależy
od tego kto, jaką kwotę ma przeznaczyć na sprzęt oraz jakiego
efektu mocy i jakości oczekuje.
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