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Doskonały 
dźwięk to nasza 
pasja.

Jakość jest priorytetem w każdym 
aspekcie powstawania naszych 
produktów. Od ich produkcji przez 
dostarczenie jak i późniejszą obsługę. 
By robić coś dobrze kluczem jest pasja 
do tego co się robi i robienie tego co 
się kocha. Tym jest właśnie NAW.

Firma NAW Performance Audio 

powstała w 2006 r. szybko zaskarbiając 

sobie zaufanie wśród najbardziej 

wymagających klientów. Działając 

głównie w obszarach produkcji i dys-

trybucji komponentów Pro Audio sys-

tematycznie buduje swoją pozycję 

jako dostawca profesjonalnych 

rozwiązań dla tego obszaru. Głównymi 

odbiorcami produktów firmy są małe 

i średnie podmioty sektora instalacyj-

nego, teatry, kluby, domy kultury, firmy 

nagłośnieniowe, a także zespoły i DJ.

Domeną systemów nagłośnieniowych 

NAW jest realizacja najbardziej 

wymagających projektów przy zach-

owaniu krystalicznie czystego dźwięku. 

Produkowane przez nas systemy 

pozwalają napędzić praktycznie każdą 

scenę,  zapewniając nagłośnienie nawet 

dla kilkunastotysięcznej publiczności. 

Nasz sprzęt nagłośnieniowy zapewni 

doskonały dźwięk na małych, średnich 

oraz dużych plenerach, salach koncer-

towych (także trudnych akustycznie), 

bankietowych czy obiektach sakral-

nych.

NASZA WIZJA
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Zestawy nagłośnieniowe

więcej na www.naw.com.pl

Kompletne zestawy nagłaśniające. Kom-
ponenty dobrane optymalnie w zależności 
od zastosowania, wielkości widowni, ceny 
końcowej. Wybierz taki jak potrzebujesz, 
zamów i nagłośnij swoją scenę, nie martwiąc 
się o nic.

O ZESTAWACH

Nasza podstawowa oferta opiera się o 3 zestawy nagłośnieniowe w konfigurac-

jach dobranych optymalnie pod kątem najbardziej popularnych grup odbiorców i 

ich zapotrzebowania w moc akustyczną jak i zapewnienia atrakcyjnej ceny. Każdy 

z zestawów pozwala na przyszła rozbudowę o kolejne moduły basów, punktowych 

źródeł dźwięku lub kolejnych modułów liniowych (w przypadku zestawu liniowego 

DUKE).

6000W / do 1000 osób,
33Hz - 18kHz,
wzmacniacze 2x4100W, 
DSP, zdalna kontrola ethernet.

3300W / do 500 osób,
34Hz - 18kHz,
wzmacniacze 4100W, 
DSP, zdalna kontrola ethernet.

3300W / do 300 osób,
34Hz - 18kHz,
wzmacniacze 4100W, 
DSP, zdalna kontrola ethernet.

NAW VM SYSTEM 
VMS1512

NAW VM SYSTEM 
VMS1815

ZESTAW LINIOWY 
6 X DUKE + 4 X MBR118
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Nagłośnij
swoją scenę 
tak jak 
potrzebujesz.
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Systemy liniowe

• Dzięki modułowej budowie mamy możliwość bardzo 

solidnej rozbudowy systemu w przyszłości o kolejne 

elementy - zwiększając tym samym możliwości sys-

temu bez potrzeby inwestowania w całkowicie nowe 

rozwiązania.

• Tylko taka konstrukcja pozwala uzyskać podobną 

głośność blisko sceny jak i w większej odleglości 

od niej - co nie jest możliwe w przypadku typowych, 

punktowych źródeł dźwięku.

• Bardzo dobrze sprawdza się w lokalizacjach gdy 

chcemy zagrać daleko.

• Nagłaśniając duże obszary i sale zrobimy to po prostu 

znacznie lepiej niż jakimkolwiek innym rozwiązaniem 

zapewniając krystalicznie czysty dźwięk. Osiągane 

to jest dzięki skupionej kierunkowości poszczegól-

nych modułów, co zmniejsza do minimum ilość 

niepożądanych odbić od sufitów i podłóg.

• Modułowa budowa pozwala także indywidualnie 

dobrać kierunkowość systemu za pomocą dedykow-

anego oprogramowania symulującego akustykę 

nagłaśnianegj powierzchni dzięki czemu mamy 

możliwość optymalnie pokryć cały obszar bądź 

pomieszczenie. (Oprogramowanie EASE Focus jest 

dostarczane bezpłatnie wraz z każdym systemem 

NAW Performance Audio).

• W pełni symetryczna scena stereo.

• Kompaktowe rozmiary (25 cm wysokości).

• Możliwość podwieszania oraz stawiania.

• Kierunkowa charakterystyka poszczególnych 

modułów

• Regulacja kąta ramy za pomocą dedykowanych 

pinów magnetycznych.

• Regulacja kątów między modułami. (W zakresie od 0 

do 12 stopni, z możliwością ustawiania co 1 stopień)

• Pełna skalowalność (konfigurujesz zestaw optymal-

nie by spełnił wymagania nagłaśnianych scen bez 

obawy o możliwość jego rozbudowy w przyszłości)

• Z wszystkimi naszymi systemami liniowymi dostarc-

zamy bezpłatnie dedykowane oprogramowanie 

predykcyjne FOCUS 3. Nasze systemy zostały prze-

badane w specjalistycznym laboratorium IFAA w 

Niemczech pod kątem zachowania akustycznego.

• Pełne wsparcie dla EASE i FOCUS 3. Z sys-

temami dostarczamy dedykowane biblioteki GLL 

umożliwiające przewidywanie zachowania się sys-

temów liniowych, kolumn głośnikowych, punktowych 

źródeł dźwięku oraz konfiguracji subwooferów na 

zdefiniowanym obszarze a także przeliczanie pokrycia 

dźwięku w poszczególnych zakresach częstotliwości.

DLACZEGO SYSTEM LINIOWY?

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMÓW NAWSprawdzą się wszędzie tam 
gdzie proste zestawy nagłośnie-
niowe są już niewystarczające, 
tam gdzie potrzeba bezkom-
promisowej jakości, czytelności 
dźwięku, jak i mocy akustycznej.

więcej na www.naw.com.pl
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Dzięki systemom liniowym 
NAW Performance Audio 

nagłośnisz nawet najbardziej 
wymagającą scenę.

W zależności od wymagań mamy do zaproponowania dwa 

rozwiązania:

system liniowy DUKE - wystarczająco mocny by nagłośnić 

przestrzenie zamknięte i małe plenery (do 4000 osób).

system liniowy RED Baron - najmocniejszy z systemów 

NAW sprawdzi się wszędzie tam gdzie potrzebna jest jak 

najwyższa moc przy zachowaniu krystalicznie czystego 

dźwięku. Doskonały do wszystkich zastosowań w których 

sprawdzi się DUKE, ale także i do tych gdzie DUKE jest już 

niewystarczający. Jeżeli planujesz rozbudowywać system w 

kierunku nagłaśniania dużych przedsięwzięć rekomendu-

jemy właśnie to rozwiązanie. System - mówiąc krótko - bez-

kompromisowy. 
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więcej na www.naw.com.pl

NAW Duke

Moduł 
DUKE D181

wys : 25cm

pasmo : 70Hz - 18kHz

SPL : 97dB

waga : 15kg

moc LF/HF : 400W/200W

dyspersja 

pozioma :  110° lub 80° 

pionowa :  12°

NAW D181 to moduł dźwiękowy oparty na 1 neodymowych głośniku 8” oraz 
dwóch neodymowych źródłach liniowych z cewką 1.7”. W związku z bardzo dużym 
zapotrzebowaniem rynku na niewielką liniówkę o profesjonalnej specyfikacji 
z możliwością grania zarówno w pomieszczeniach jak i na małych plenerach 
proponujemy rozwiązanie optymalne pod względem rozmiaru i możliwości. Tym jest 
właśnie DUKE.

Kompaktowe rozmiary jak i waga (15kg) zapewniają mniejsze koszty transportu oraz 
wysoki komfort montażu, co skraca nie tylko czas, lecz i koszty.

Rama i system zmiany kątów umożliwia ustawienie linii pod dowolnym kątem z 
zachowaniem środka ciężkości i ugięcie paczek do 12st na każdym elemencie. Przy 
stawianiu można pochylić zestaw o 10 st. w kierunku publiczności.

System może być stackowany na ziemi oraz podwieszany.

Oprócz standardowej konfiguracji systemu dobieranej zawsze indywidualnie po 
konsultacji z klientem pod jego zapotrzebowanie w ofercie posiadamy gotowy 
aktywny zestaw mobilny 6 X DUKE + 4 X MBR118 Z DSP na imprezy do 1000 osób z 
możliwością (w razie konieczności) łatwej rozbudowy w przyszłości.

Do przewidywania zachowania systemu, właściwego zawieszania i ustalania 
kątów oferujemy oprogramowanie Focus, dostępne za darmo z każdym systemem 
liniowym. Dla architektów, mamy przygotowane pliki GLL, których można użyć w 
programach modelujacych akustykę pomieszczeń.

 Głośniki: LF 1 x 8” + HF 2 x 1.7”
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NAW Red Baron

Moduł 
RED BARON RB281

NAW RB281 to moduł dźwiękowy oparty na 2 neodymowych głośnikach 8” oraz 
dwóch neodymowych źródłach liniowych z cewką 1.7”. Stanowi podstawę budowy 
większych systemów o charakterystyce wyrównanej liniowo. Zestaw 8 szt. modułów 
(lub więcej) jest w stanie wytworzyć falę maksymalnie zbliżoną do cylindrycznej w 
pełnym paśmie użytecznym.
Moduł waży zaledwie 21kg co oznacza poniżej 136kg przy 6 modułach z ramą i 
262kg przy 12modułach z ramą - lżejsze paczki=mniejsze koszty zawieszania i 
transportu.
Rama i system zmiany kątów umożliwia ustawienie linii pod dowolnym kątem z 
zachowaniem środka ciężkości i ugięcie paczek do 12st na każdym elemencie. Przy 
stawianiu można pochylić zestaw o 10 st. w kierunku publiczności. Rama umożliwia 
zawieszanie w jednym i w dwóch punktach.
System złożony z modułów RB281 oraz basów może być stackowany na ziemi oraz 
podwieszany. Można także tworzyć poziome struktury jeżeli potrzebujemy wąskiej 
dyspersji poziomej (np.4moduły = 46stopni) i szerokiej pionowej.
Systemy oparte na modułach RB281 są dostępne do sprzedaży wyłącznie w 
komplecie z końcówkami mocy NAW Serii HD i HDQ oraz procesorami DSP NAW. 
Typowy amprack który obsługuje 12 modułów RB281 i 4 moduły MBR218 składa się 
z panelu wejść i wyjść, procesora NSP248e, wzmacniacza HDQ10 (moduły liniowe) 
oraz wzamacniacza HD14 (basy).
Procesor umożliwia zdalną obsługę (ethernet) dysponuje 4 wejściami (także cyfrowe 
Dante i AES) oraz ośmioma wyjściami.
Do przewidywania zachowania systemu, właściwego zawieszania i ustalania 
kątów oferujemy oprogramowanie Focus, dostępne za darmo z każdym systemem 
liniowym. Dla architektów, mamy przygotowane pliki GLL, których można użyć w 
programach modelujacych akustykę pomieszczeń.

wys. : 25cm

pasmo : 70Hz - 18kHz

SPL : 100dB

waga : 21kg

moc LF/HF : 800W/200W

 Głośniki: LF 2 x 8” + HF 2 x 1.7”

dyspersja 

pozioma :  90° 

pionowa :  12°

NAW Performance Audio 9



Punktowe
źródła dźwięku

Seria VSC to szerokopasmowe 

zestawy typu satelita dające 

możliwości tworzenia krótkich, szere-

gowych ustrojów nagłośnieniowych 

o konkretnej kierunkowości. Są 

także doskonałym elementami 

wypełniającymi jak infill, sidefill 

czy drumfill w połączeniu z basami 

MBR. Każdy z elementów posiada 

40st. pomiędzy ścianami boków a 

tuba wysokotonowa rozproszenie 

40x60st. Standardowo wyposażone 

są w elementy łączące, które 

umożliwiają łatwe złożenie ze sobą 

dwóch modułów dając 80x60sto-

pni (w przypadku zestawienia 2szt) 

rozproszenia bez filtrowania grze-

bieniowego w strefie akustycznego 

krosowera. Filtrowanie takie, jest 

cechą źle zestawionych modułów 

nagłośnieniowych.

GŁOŚNIK KOAKSJALNY 

Głośnik koaksjalny ze specjalną tubą 

zlokalizowaną przed głośnikiem 

niskotonowym to spora przewaga 

VSC nad konkurencją. Współosiowe 

umieszczenie źródeł pozwala na 

zniwelowanie różnic w odległości 

między nimi niezależnie od pozycji 

słuchacza. Dzięki uzyskaniu tak-

iej samej odległości słuchacza od 

poszczególnych źródeł dźwięku 

występuje mniej niepożądanych 

zjawisk jak np. kasowanie wysok-

ich częstotliwości.  To przekłada 

się na lepsze brzmienie muzyki 

i zrozumiałość mowy na dalsze 

odległości w trudnych warunkach 

akustycznych.

Zastosowanie 
technologii 
koaksjalnej 
to zbliżenie 
konstrukcji do 
idealnego, spójnego, 
punktowego źródła 
dźwięku.
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VSC15 / VSC15f

RAMA

PODWIESZANIE 
W POZIOMIE
Dedykowane ramy umożliwiają 

zawieszenie VSC w orientacji 

poziomej.

ZAWIESIE

PODWIESZANIE 
W PIONIE I W POZIOMIE

Dedykowane zawiesia 

umożliwiające podwieszenie 

spiętych ze sobą modułów w 

pozycji pionowej i poziomej.

VSC12 / VSC12f

GNIAZDO NA STATYW

MONTAŻ SYSTEMOWY

Moduły VSC są zaprojektowane 

z myślą o komforcie pracy oraz 

kompaktowości. Posiadają 

dedykowane gniazdo statywu 

umożliwiające ustawienie konta 

pochylenia modułu jak i montaż 

na subwooferach.

MODUŁOWOŚĆ

ŁĄCZENIE MODUŁÓW

Dzięki systemowi łączenia 

możesz spiąć ze sobą więcej 

modułów VSC w zależności od 

potrzeb bez ryzyka wystąpienia 

filtrowania grzebieniowego.

Seria VSC

moc: 500W,

SPL: 99dB,

pasmo: 100Hz-18kHz

głośnik LF: 12”, cewka 3”

głośnik HF: 1.4”, cewka 3”

waga: 16kg / 19kg

dyspersja tuby HF: 

  40° horyzontalnie 

  60° wertykalnie

magnes: 

  neodymowy / ferrytowy

liniowe brzmienie i faza.

moc: 600W,

SPL: 100dB,

pasmo: 80Hz-18kHz

głośnik LF: 15”, cewka 3”

głośnik HF: 1.4”, cewka 3”

waga: 21kg / 24kg

dyspersja tuby HF: 

  40° horyzontalnie 

  60° wertykalnie

magnes: 

  neodymowy / ferrytowy

liniowe brzmienie i faza.

więcej na www.naw.com.pl
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Subwoofery NAW
Kompaktowe, w pełni skalowalne subbasowe elementy 
systemu o wysokiej skuteczności. Zoptymalizowane do pracy w 
konfiguracjach standardowych ale także cardio, end fired i inne.

Zaprojektowana zgodnie z ideą modułów do 

różnorakiego zastosowania. Za pomocą kilku 

tych samych paczek możemy tworzyć struktury 

umożliwiające osiągnięcie różnych akustycznych 

celów, co w przypadku basów ma szczególne 

znaczenie. Odpowiednie ustawienie modułów 

basowych pozwala min. na kontrolę kierunkowości 

wiązki niskich częstotliwości, utrzymywanie wysok-

iego SPL wraz ze zwiększaniem odległości czy 

prawidłowe dodawania się niskich częstotliwości 

w nagłaśnianej przestrzeni. Moduły MBR są także 

niezwykle łatwe i fizycznie przystosowane do 

tworzenia struktur kardioidalnych (cardio) i end-

fired mogących w znaczącym stopniu zredukować 

ciśnienie akustyczne za basami.

Głośniki są umieszczone w prostokątnej obudowie 

bass refleks wykonanej z wodoodpornej bałtyckiej 

sklejki i wykończonej czarną farbą strukturalną. 

Uchwyty do noszenia są umieszczone w środku 

ciężkości dla ułatwienia transportu i obsługi. Punk-

ty montażowe M8 służą do łączenia subwooferów 

ze sobą i satelitami serii VSC. Flansza statywu z 

gwintem M20 (dostępna tradycyjna na zamówie-

nie) Zastosowano najnowocześniejsze głośniki 

montowane wg naszej specyfikacji w fabryce B&C 

Speakers we Włoszech. 

Subwoofery MBR z łatwością zmieszczą się do 

małego samochodu osobowego, mogą pracować 

same jako podstawa systemu nagłośnieniowego 

dla DJa czy zespołu, ale w zestawieniu z innymi 

MBR mogą także tworzyć całkiem spore 

instalacje plenerowe.

Idea klocków LEGO  
w praktyce profesjonalnego  
nagłośnienia!

więcej na www.naw.com.pl

SERIA MBR 

PEŁNA MODUŁOWOŚĆ 
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Podstawa 
każdego 

systemu  
audio.
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Seria MBR | modele

Subwoofery aktywne
Subwoofery MBR115 oraz MBR118 występują również opcjonalnie 
z wbudowanym wzmacniaczem oraz procesorem dźwięku 
sterowanym z panelu i przez ethernet.

* pomiary wykonane w warunkach półprzestrzeni (halfspace) z filtrami 

25HzBW@24-120HzL-R@2

** 1W/1m/halfspace

*** max SPL (peak) przy 1m używając szumu 

różowego 6dB Crest factor poprzez 

dedykowany procesor DSP z właściwym 

dla produktu ustawieniem więcej na www.naw.com.pl

MBR115 MBR118 MBR215 MBR218

moc nominalna 1000W  1200W 2000W 2400W

zalecana moc wzmacniacza 1300W -1800W 1500W - 2400W 2600W - 3600W 3000W - 5000W

pasmo przenoszenia

41Hz - 130Hz 
(-3dB)*
35Hz - 180Hz 
(-10dB)*

41Hz - 120Hz 
(-3dB)*
34Hz - 170Hz 
(-10dB)*

39Hz - 130Hz 
(-3dB)*
34Hz - 180Hz 
(-10dB)*

głośnik 15”, cewka 4” 
neodymowy

15”, cewka 4” 
neodymowy

2 x 15”, cewka 4” 
neodymowy

2 x 15”, cewka 4” 
neodymowy

SPL** 97dB / 103dB 98dB / 104dB 100dB / 106dB 101dB / 107dB

max SPL*** 133dB 135dB 138dB 141dB

impedencja 8 lub 4Ω 8 lub 4Ω 4Ω 4Ω

złącza 2 x Neutrik 
NL4MP

2 x Neutrik 
NL4MP

2 x Neutrik 
NL4MP

2 x Neutrik 
NL4MP

wysokość 
szerokość 
głębokość

462mm 
500mm 
558mm

515mm 
535mm 
715mm

930mm 
500mm 
558mm

540mm
1030mm
820mm

waga  29kg 38kg 45kg 73kg

14 NAW Performance Audio



Kompaktowe rozmiary,
wysoka skuteczność
oraz trwałość. 

3 lata gwarancji NAW

3 Czy wiesz, że wszystkie produkty NAW Performance Audio 
posiadają 3 letnią gwarancję producenta, którą możesz w 
dowolnym momencie jej trwania rozszerzyć do 5 lat? Dotyczy to 
również naszych modułów basowych.

NAW Performance Audio 15



Wielorakie zastosowanie zarówno 
jako monitor podłogowy ale także 
nagłośnienie frontowe lub 
elementy uzupełniające na 
dużych scenach.

więcej na www.naw.com.pl

Monitory sceniczne
Kompaktowe, pasywne monitory sceniczne 

z funkcją satelity. Perfekcyjne na 
małe, średnie jak i duże sceny. 

Optymalnie dobrane 
komponenty.
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Monitory NAW | modele
MS8B PMK112 TM15/TM15F

zalecana moc wzmacniacza 300W 400W 800W

pasmo przenoszenia 60Hz - 18kHz 80Hz - 18kHz 80Hz-18kHz

głośniki

neodymowe B&C LF 
8”/2”cewka 
HF 1.7”cewka z 1” 
wylotem drivera

ferrytowy, koaksjalny 
B&C LF 12”/2”cewka 
HF 1.4”cewka z 1” 
wylotem drivera

neodymowy/ferrytowy
koaksjalny  
LF: 15” z 3” cewką, 
HF: 1.4” z cewką 3”

dyspersja HF 90° x 60° 110° dookólna 40° x 60° (możliwość 
zmiany orientacji)

max SPL (CF=6dB) 120dB 126dB 131dB

impedencja 8Ω 8Ω 8Ω

złącza 2 x Neutrik NL4MP 2 x Neutrik NL4MP 2 x Neutrik NL4MP

wysokość 
szerokość 
głębokość

420mm 
290mm 
280mm

350mm
420mm
500mm

345mm
580mm
510mm

waga  9kg 18kg 23kg / 26kg

GŁOŚNIK KOAKSJALNY

Oba źródła (niskotonowe i wysokotonowe) dzielą wspólny 

magnes, co umożliwiło umieszczenie ich w najmniejszej możliwej 

odległości od siebie (koherentne źródło punktowe). Zapewnia 

kierunkowość i możliwie najlepszą koherencję w różnych pozyc-

jach odsłuchu, co przekłada się na najwyższą jakość dźwięku.

LAMINARNE PORTY

Monitory TM15/TM15F dzięki specjalnej konstrukcji portów bass-reflex zapewniają dźwięk 

krystalicznie czysty, pozbawiony typowych wad występujących w standardowych kon-

strukcjach Bass-Reflex (zniekształcenia w niskich częstotliwościach, furkotanie itp.).

Kompaktowe, pasywne monitory sceniczne 
z funkcją satelity. Perfekcyjne na 

małe, średnie jak i duże sceny. 
Optymalnie dobrane 

komponenty.
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Wzmacniacze estradowe
Wysokowydajne, lekkie, kompaktowe, 
o krystalicznie czystym brzmieniu 
i ogromnej mocy  

do 14kW. 

więcej na www.naw.com.pl

WYJĄTKOWO
TRWAŁE

Najwyższa jakość użytych tranzystorów, 

kondensatorów i innych elementów 

elektroniki.

Starannie zaprojektowane i wykonane 

radiatory, odpowiednio duże, z czystej 

miedzi. Ich optymalnie dobrany kształt 

zapewnia doskonałe odprowadzanie 

ciepła.

Wbudowany napięciowy peak limiter. 

Zaawansowany system chłodzenia 

(wyjątkowo wydajne oraz trwałe 

wentylatory).

Zabezpieczenia: soft-start, overloaded 

power supply, mains overvoltage.
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HDQ6 HDQ10 HD14 RSQ4

moc
4x650W@8Ω
4x1300W@4Ω
4x1500W@2Ω

4x1300W@8 
4x2200W@4 
4x2500W@2

2x2400W@8 
2x4800W@4 
2x6500W@2

4x630W@8 
4x1000W@4 
4x1000W@2

moc (bridge) 2x2600W@8Ω 
2x3000W@4Ω

2x4400W@8 
2x5000W@4

1x9600W@8 
1x13000W@4

2x2000W@8 
2x2000W@4

stosunek sygnału do szumu 112dB 112dB 112dB 104dBA

zakres częstotliwości 20Hz - 20kHz 20Hz - 20kHz 20Hz - 20kHz 20Hz - 20kHz

zniekształcenia THD < 0.1% < 0.1% < 0.1% < 0.05%

Damping factor > 500 > 500 > 500 > 500

Crosstalk (przesłuchy 
międzykanałowe) (@1kHz)

> 70db > 70db > 70db > 75dB

Voltage gain 
(stopień przyrostu mocy)

23dB do 44dB 
w krokach 3dB

23dB do 44dB 
w krokach 3dB

23dB do 44dB 
w krokach 3dB

32dB

Napięciowy Peak Limiter od 38V do 101V 38V do 150V 54V do 195V

szerokość 
wysokość 

głębokość

483 mm
88.9 mm
400 mm

483 mm
88.9 mm
400 mm

483 mm
88.9 mm
400 mm

483 mm 
89 mm
254 mm

waga 12.8 kg 12.8 kg 12.8 kg 6kg

Rekomendowane 
do systemów 
nagłośnieniowych NAW 
Performance Audio.

Wzmacniacze NAW | modele
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NSP248E

zakres dynamiki: 118dB (wejścia) 
114dB (wyjścia)

zakres częstotliwości: 10Hz - 30kHz

EQ

10 parametrycznych EQ na 
każde wejście i wyjście. 
Ustawione jako Bell, High Shelf, 
Low Shelf, Notch, Allpass

poziom wejścia nominalny: +6dBu 
maksymalny: +22dBu

poziom wyjścia nominalny: +6dBu 
maksymalny: +12dBu

opóźnienie własne  
(latencja)

640 μs = 0,64 ms

funkcje

Kompresor True RMS, 
Zero-attack Peak Limiter, 
64 bitowe przetwarzanie 
sygnału, 2s delay na każdym 
wyjściu i wejściu, odwracanie 
polaryzacji 180°.

filtry Butterworth, Bessel, Linkwitz-
Riley do 24dB / oct.

Procesory dźwięku DSP
Procesory dźwięku DSP (digital 
sound processing). Zaawansowane 
modelowanie dźwięku na Twojej 
scenie, optymalizacja wydajności 
oraz zabezpieczenia w jednym.

NAW NSP248E jest wszechstron-

nym procesorem wyposażonym w 4 

analogowe wejścia, 1 wejście cyfrowe w 

formacie AES/EBU oraz złącze ethernet z 

obsługą Dante, 8 wyjść analogowych, 10 

parametrycznych EQ na każde wejście 

oraz wyjście z obsługą częstotliwości 

w zakresie od 10Hz do 30kHz. Oferuje 

monitoring i sterowanie real-time przez 

USB oraz Ethernet. Analogowe wejścia 

tolerują napięcia do 10V RMS (+22dBu) 

spełniające wymagania praktycznie 

każdego źródła dźwięku dostępnego na 

dzień dzisiejszy na rynku z fantastycznym 

zakresem dynamiki sięgającym 118dB. 

Użycie topowych toroidalnych transform-

atorów zapewnienia czyste zasilanie z ni-

skim poziomem szumów własnych. Użyte 

kowertery AD/DA z 64-bitowym przet-

warzaniem zostały uważnie wybrane i na 

dzień dzisiejszy powodują, że oferowana 

przez nasz procesor jakość dźwięku 

śmiało może konkurować z dowol-

nym referencyjnym procesorem jaki 

Państwo wybiorą celem porówna-

nia.

NAW NSP248E
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Dedykowane oprogramowanie DSP 
Control dla Windows oraz Mac OS X 

umożliwiające sterowanie real-time z 
poziomu Twojego komputera. 

więcej na www.naw.com.pl

Ukształtuj dźwięk 
na swojej scenie tak 

jak potrzebujesz.
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Akcesoria

Zaprojektowane z myślą o 

montażu produktów marki NAW. 

Dedykowane ramy dla sys-

temów liniowych umożliwiają ich 

stawianie oraz podwieszanie. 

Ramy oraz zawiesia dedykowane 

dla VSC umożliwiają ich wiesza-

nie oraz łączenie w większe 

sekcje. Dysponujemy specjalnymi 

statywami pozwalającymi np. na 

montaż satelit VSC na basach oraz 

rozwiązaniami umożliwiającymi 

podwieszanie nie tylko satelit i 

systemów liniowych ale również 

subwooferów.

Zawiesia i ramy

Posiadamy dedykowane pok-

rowce oraz case’y dla całej 

gamy produktów NAW. W ofercie 

znajdują się pokrowce transpor-

towe dla subwooferów, satelit 

oraz monitorów scenicznych. 

Dedykowane utwardzone, 

wykonane ze sklejki case’y 

produkujemy dla naszych sys-

temów liniowych. Skrzynie te są 

wyposażone w koła transportowe, 

zatrzaski pozwalające szybko i 

bezproblemowo zabezpieczyć 

moduły na czas transportu, a 

całość zaprojektowana tak by 

umożliwić wygodne spinanie w 

sekcje modułów bezpośrednio na 

dostawionych do siebie skrzyni-

ach, by następnie bezpośrednio 

tak spiętą sekcję można było 

podwiesić. Pokrowce wykonane 

są z twardej Cordury, bardzo 

wytrzymałej tkaniny przeznac-

zonej m.in. do produkcji sprzętu 

wojskowego zaprojektowanej z 

myślą o wyjątkowej odporności na 

przetarcie, zerwanie bądź zalanie.

Case’y i pokrowce

Oferowane wszystkich naszych 

basów z serii MBR. Wyposażone w 

specjalne zaczepy umożliwiające 

błyskawiczne zabezpieczenie 

basu na czas transportu. Każda 

deskorolka jest idealnie do-

pasowana do wymiarów basu, 

gwarantując, że Państwa produk-

towi nic nie grozi w trakcie trans-

portu.

Deskorolki transportowe
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Projektując systemy 
nagłośnieniowe 
pomyśleliśmy również  
o ich użytkowaniu.

więcej na www.naw.com.pl

NAW Performance Audio 23



B&C Speakers

Jesteśmy jedynym, oficjalnym dystrybutorem firmy B&C 
Speakers w Polsce. Tylko u nas oryginalne produkty B&C, 

bezpośrednio od producenta, z oficjalnym wsparciem 
serwisowym. Dzięki temu tworząc produkty 

NAW mamy pewność, że konstruujemy je 
w oparciu o oryginalne, najwyższej 

jakości, wyselekcjonowane 
komponenty.

więcej na www.naw.com.pl
oraz na bcspeakers.pl
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KORZYŚCI

Kupując produkty bezpośrednio od oficjalnego 

dystrybutora B&C Speakers masz pewność, że 

kupujesz produkt, który jest oryginalny, w 100% 

zgodny z parametrami określonymi przez produ-

centa. Masz również pewność, że, w razie prob-

lemów z produktem w okresie gwarancyjnym 

jak i pogwarancyjnym, masz wsparcie oficjalne 

w autoryzowanym serwisie B&C Speakers. Tylko 

oficjalny serwis dysponuje wiedzą i dostępem 

do oryginalnych projektów konstrukcyjnych, 

najwyższej klasy sprzętu pomiarowego i specjal-

istycznych narzędzi gwarantujących, że z serwisu 

otrzymają Państwo produkt przywrócony do stanu 

spełniającego wymagania produktu nowego pod 

kątem zarówno technicznym jak i akustycznym.

W OFERCIE

Posiadamy pełen wachlarz produktów firmy B&C 

Speakers:

• głośniki niskotonowe (basowe),

• głośniki wysokotonowe,

• głośniki średniotonowe,

• głośniki koaksjalne,

• horny,

• źródła liniowe,

• zwrotnice pasywne,

• tweetery wysokotonowe,

• oraz części serwisowe.

OFICJALNY DYSTRYBOTOR W POLSCE
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ul. Dworcowa 22 

34-300 Żywiec, Polska

+48 33 488 11 48

+48 792 578 828 

info@naw.com.pl

www.naw.com.pl
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