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Oferta promocyjna zastawu nagłośnieniowego FOHHN AUDIO AG 

 

I. Opis zestawu nagłośnieniowego PA objętego promocją 

W skład zestawu promocyjnego wchodzą następujące urządzenia produkcji Fohhn Audio A.G.: 

1. Dwudrożny, pełnopasmowy zespół głośnikowy o zmiennej charakterystyce kierunkowej PT-70 

2. Superniskotonowy zespół głośnikowy PS-800 

3. Zintegrowany wzmacniacz mocy z cyfrowym procesorem sygnałowym oraz modułem zdalnego 

sterowania o mocy wyjściowej 4 x 2 000 W DI-4.2000 ANA 

4. Certyfikowana mechanika montażu pełnopasmowych zespołów głośnikowych na standardowy 

statyw głośnikowy o nośności ≥ 50 kg 

5. Opcjonalne wyposażenie akcesoriów transportowych – pakiet Road Ready RR 

 

II. Krótka charakterystyka techniczna urządzeń 

PT-70 

 

PT-70 to wysokowydajny, 2-drożny zespół głośnikowy z funkcją kardioidalną, który został 

specjalnie opracowany dla dźwięku koncertowego i aplikacji touringowych. Nowy zespół 

głośnikowy stanowi idealny system dźwiękowy do koncertów w namiotach, halach i klubach, a 

także na festiwalach miejskich i mniejszych imprezach plenerowych. Działa również jako solidne 
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rozszerzenie dla układów liniowych i dużych układów z kierowaną wiązką. Dla rynku wynajmu PT-

70 ma wiele zastosowań jako wielofunkcyjny system głośnikowy. PT-70 zawiera dwa 12-calowe 

przetworniki neodymowe, osadzone w komorach kompresyjnych z roztrąbem średniotonowym 

oraz 1.4-calowy (wyjście) głośnik neodymowy z komorą kompresyjną w roztrąbie o stałej 

kierunkowości (CD). Posiada pasywną zwrotnicę, z inteligentnym obwodem ochronnym (IPC): 

obwód półprzewodnikowy sterowany napięciem, chroniący driver przed przeciążeniem - szybko i 

niezawodnie. Zespół głośnikowy zawiera również technologię Convertible Dispersion Technology 

(CDT), która jest zarejestrowana jako wzór użytkowy. Technologia ta umożliwia przełączanie PT-

70 między pracą kardioidalną a wentylowaną. W trybie kardioidalnym, rozproszenie dźwięku przy 

niskich częstotliwościach średnich jest skutecznie zmniejszane z tyłu systemu. Dzięki temu 

zapewniona jest najwyższej jakości reprodukcja dźwięku i zrozumiałość mowy. PT-70 został 

opracowany wyłącznie do pracy z presetami głośników Fohhn, znajdującymi się w każdym 

cyfrowym procesorze sygnałowym tego Producenta. SPL, szczytowe to 140 dB @ 1m @ 3,6 kW 

 

PS-800 

 

Pasywny zespół głośnikowy, superniskotonowy z wentylowaną obudową i konstrukcją portu o 

nieturbulentnym przepływie (NTP), wyposażony w skuteczny neodymowy przetwornik 18-calowy 

z cewką 4,5 i wodoodporną membraną. Urządzenie ma wysokiej jakości obudowę ze sklejki 

brzozowej z czarną, odporną na zarysowania powłoką poliuretanową. System jest również 

dostępny z opcjonalnym dodatkowym wykończeniem odpornym na promieniowanie UV oraz 

dodatkową wodoodporną impregnacją membrany głośnika. Pokrywa głośnika jest zabezpieczona 

akustycznie przezroczystą pianką i malowana proszkowo w tym samym kolorze, co obudowa. 

Zespół głośnikowy jest wyposażony w następujące gniazda mechaniczne: gwint M20 do statywu 

dystansowego, cztery wpusty do szyn dla podwieszania oraz dwa zamki do opcjonalnej pokrywy 

przedniej, transportowej. System ma również dwa złącza dla opcjonalnego wózka z kołami oraz 

cztery uchwyty z każdej strony. Dodatkowo dostępny jest wzmacniany pokrowiec transportowy. 

Subwoofer nadaje się do stosowania w pionowych, poziomych szykach basowych ajk i konfiguracj 



 

DYSTEN 

„end fire”, a także w układach kardioidalnych. Obudowa ma dwa gniazda stabilizujące na górze i 

dwie gumowe płozy na dole do składania pionowych szyków. Prawa i lewa strona obudowy są 

wyposażone w cztery gumowe nóżki. Panel wejściowy (Neutrik, NL4) jest wpuszczany – dla 

możliwości dostawienia urządzenia do ściany bez zbędnego gięcia kabla przy złączu.  

W celu uzyskania optymalnej jakości dźwięku zaleca się stosowanie wzmacniaczy DSP o wysokiej 

wydajności (CLASS D) sterowanych DSP tego samego producenta. Przy zasilaniu urządzeń 

wzmacniaczami serii DI charakterystyka wiązki basów może być sterowana elektronicznie w 

czasie rzeczywistym za pomocą komputera i bezpłatnego oprogramowania sterującego. 

Połączenia: 2 x Neutrik NL4 Speakon z tyłu, wpuszczone i 2 x Neutrik NL4 Speakon z przodu, do 

konfiguracji kardioidalnej. 

SPL szczytowe to 138 dB @ 1m @ 4 kW 

 

DI-4.2000 ANA 

 

Kompatybilny z siecią, sterowany DSP wzmacniacz o wysokiej wydajności z 4 kanałami 

wejściowymi i 4 kanałami wyjściowymi. Technologia wzmacniacza klasy D o mocy wyjściowej 

2000 W przy 4 Ω na kanał. Możliwość zdalnego sterowania i monitorowania za pomocą 

komputera i oprogramowania sterującego. Kompatybilny z siecią w połączeniu z aktywnymi 

urządzeniami DSP tego samego producenta w ramach własnej sieci sterowania opartej na RS-485. 

Gniazdo USB-C do opcjonalnej bezpośredniej konfiguracji urządzenia za pomocą komputera i 

oprogramowania sterującego bez użycia karty sieciowej. Rozbudowane przetwarzanie DSP z 

programowalnym procesorem. Do dyspozycji operatora DSP oferuje: 10 x parametryczny EQ, linie 

opóźniającą do 300 m, zwrotnicę elektroniczną oraz procesor dynamiki na każdym kanale 

wejściowym i wyjściowym. Zintegrowane ustawienia fabryczne do ochrony podłączonych 

głośników poprzez selektywne ograniczanie wielopasmowe dla zakresów wysokich, średnich i 

niskich częstotliwości. Możliwe jest również programowanie i przechowywanie do 100 

niestandardowych ustawień użytkownika. Wyposażony w uniwersalny zasilacz z korektą 

współczynnika mocy i zintegrowany mikroprocesor z funkcjami pomiarowymi, monitorującymi i 

komunikacyjnymi. Monitorowanie i kontrola napięcia zasilania, pojemności obciążenia i 
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temperatury. Wyłączenie w przypadku przeciążenia. Zasilanie i opracowane przez Producenta 

technologie umożliwiają znaczny wzrost mocy szczytowej i jej utrzymanie w ciągu kilku sekund. 

Zintegrowane opóźnienie włączania zasilania umożliwia sekwencyjne (zdalne) zasilanie wielu 

wzmacniaczy, w przypadku rozbudowanych systemów. 

Wzmacniacz ma obudowę 19”/2U z wyłącznikiem zasilania, kontrolkami LED i magnetycznie 

zamocowanym panelem przednim do ręcznego, beznarzędziowego czyszczenia wentylatora i 

filtra. Wentylatory wzmacniacza są kontrolowane temperaturowo i nie są używane podczas pracy 

na biegu jałowym. 

Idealny do zastosowań mobilnych ze względu na niską wagę (9,9 kg) i instalacje stacjonarne ze 

względu na wysoką efektywność energetyczną. 

Wzmacniacz jest wyposażony w dwa programowalne styki przełączające (przełącznik) i styk 

zwarciowy dla łatwej integracji z systemami inteligentnego budynku. 

Dostępne są różne opcje wejścia i wyjścia. 

Opcje wejścia: AES / EBU (2 x Phoenix 3-pin), AES / EBU (2 x XLR), Analogowe (4 x XLR), Dante ™ 

(2 x RJ-45 1000BASE-T Ethernet) lub Optocore (2 x LWL). 

Opcje wyjścia: 2 x 4-pinowe złącze Phoenix lub 4 x Speakon 

 

III. Wyposażenie opcjonalne, pakiet RR 

Dla tych z Państwa, którzy pragną zakupić sprzęt gotowy do pracy, oferujemy jako opcjonalny 

element zestawu, pakiet akcesoriów a w nim: 

- oryginalne, wzmacniane pokrowce transportowe; 

- 2 skrzynie transportowe uchwytów i akcesoriów montażowych; 

- kaseta teletechniczna 19”/6 HU w standardzie „flight case”; 

- 4 przewody głośnikowe 15 m. 

 

IV.  Przeznaczenie systemu 

Zestaw przeznaczony jest do obsługi imprez w pomieszczeniach zamkniętych (sale koncertowe, 

kluby, teatry o pojemności widowni do około 600 miejsc) lub imprez plenerowych dla około 1500 

widzów. Wielkość pomieszczeń czy też obszaru na wolnym powietrzu jest względna. W przypadku 

pomieszczeń zamkniętych ściśle zależy od architektury wnętrza; w plenerze zależy od programu 
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imprezy. Dla lepszej orientacji zamieszczamy poniżej wyniki obliczeń z otwartego programu 

symulacyjnego EASE 4.4. Obliczenia wykonano dla następujących założeń: 

- przestrzeń otwarta; 

- wymiary powierzchni odsłuchowej: 24 x 28 metrów; 

- zespoły głośnikowe PT-70 oddalone od siebie o 12 m; 

- wysokość montażu (oś zespołu głośnikowego): 4,3 m; 

- obliczenia dla zakresu 125 Hz do 10 000 Hz. 

 

 

Rysunek 1 Widok obszaru oraz zespołów głośnikowych 
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Rysunek 2 Mapa rozkładu SPL na powierzchni odsłuchowej w paśmie 125 - 10 000 Hz 

 

 

 

Rysunek 3 Wykres rozkładu SPL na powierzchni odsłuchowej w paśmie 125 - 10 000 Hz 

 

Podkreślamy równomierność pokrycia dźwiękiem obszaru odsłuchowego: dla 95% powierzchni 

odsłuchowej SPL mieści się w zakresie 110 ÷ 119 dB SPL – przy zastosowaniu zaledwie dwóch 

źródeł punktowych. 



 

DYSTEN 

V. Zalety zestawu nagłośnieniowego 

- najnowoczęsniejsze rozwiązania w dziedzinie elektroniki profesjonalnej, konstrukcji 

elektroakustycznej oraz mechaniki obudów; 

- możliwość zdalnego sterowania, programowania i monitorowania parametrów pracy systemu 

(wymaga opcjonalnego wyposażenia o wartości 3 500 zł brutto); 

- świetny stosunek masy do mocy akustycznej systemu; 

- niewielkie rozmiary, łatwość transportu; 

- prostota obsługi; 

- najwyższy w branży stopień zabezpieczeń; 

- najwyższa jakość dźwięku; 

- kontrolowana dyspersja (omni – kardioidalna); 

- bezproblemowa współpraca z mikrofonami, włącznie z pojemnościowymi; 

- rozpoznawalna marka w branży muzycznej w Polsce jak i za granicą. 

 

VI. Cena promocyjna zestawu nagłośnienowego  

96 000 zł brutto wraz z pakietem RR 

91 000 zł brutto bez pakietu RR 

Istanieje możliwość zakupu poszczególnych urządzeń proponowanego zestawu nagłośnieniowego 

w promocyjnej cenie. Ceny od 13 560 zł netto.  Prosimy o kontakt. 

 

VII. Termin 

Oferta ważna do 31 sierpnia 2019 roku. 

 

Kontakt: 

Tymoteusz Willner, tel. +48 797 026 360, mail: tymoteusz.willner@dysten.pl 

Łukasz Adamczyk, tel. +48 880 342 675, mail: lukasz.adamczyk@dysten.pl 

DYSTEN Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Grunwaldzkiej 91 jest wyłącznym partnerem i 

dystrybutorem systemów nagłośnieniowych Fohhn Audio AG w Polsce. Fohhn Polska jest marką, 

mailto:tymoteusz.willner@dysten.pl
mailto:lukasz.adamczyk@dysten.pl
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którą DYSTEN Sp. z o.o. prowadzi na terenie Polski. Strona internetowa https://fohhn-polska.pl jest 

własnością firmy DYSTEN Sp. z o.o. 

https://fohhn-polska.pl/

