Klasik 2020 instrukcja obsługi
Klasik 2020 jest wysokiej klasy wszechstronnym monitorem studyjnym przeznaczonym do pełnej realizacji
dźwięku od nagrywania i miksowania po mastering. To doskonałe narzędzie także do komponowania i
aranżacji oraz szeroko pojętej produkcji muzycznej i postprodukcji. Inżynierowie zaangażowani w
zaawansowaną obróbkę dźwięku także docenią Klasika 2020.
To co wyróżnia Go na tle innych to czytelność i naturalność brzmienia, detaliczność i punktualność w bardzo
szerokim spektrum dźwiękowym, a także pełna kontrola nad rozmieszczeniem instrumentów i wokali na
scenie.
Protoplasta - Klasik - jest obecny już 5 lat na profesjonalnym rynku dźwiękowym na całym świecie.
Doceniani realizatorzy dźwięku stawiali Klasika ponad kultowymi monitorami studyjnymi.
Klasik 2020 to zdecydowanie udoskonalone wcielenie legendarnego już Klasika.
Ustawienia i konfiguracja pary Klasików 2020
WAŻNA INFORMACJA przed podłączeniem: sprawdź w swoim nowym monitorze zgodność wersji 230V czy
115V z napięciem swojej sieci elektrycznej. Z jednej strony monitor w wersji 115V zostanie uszkodzony, jeżeli
napięcie sieci jest 230V, z drugiej - monitor w wersji 230V będzie działał nieprawidłowo, przy napięciu 115V.
Informacja o wersji 230V lub 115V podana jest pod GNIAZDEM SIECIOWYM.
Ustaw proszę monitory tak, aby głośniki wysokotonowe były do Ciebie zwrócone i znalazły się w
preferowanej odległości 1m od Twoich uszu. Zaleca się też, aby Twoja głowa i monitory lewy i prawy
tworzyły trójkąt równoboczny.
Źródła z wyjściami symetrycznymi podłączamy do
wejść INPUT XLR (rekomendowane). Albo wyjścia
niesymetryczne łączymy z RCA. Albo XLR albo RCA!
Typy wejść INPUT:
XLR symetryczny (zbalansowany)
RCA niesymetryczny (niezbalansowany)
Przełącznik GROUND LIFT pozwala uziemić - ground
lub odłączyć - lift masę elektryczną od uziemienia w
celu uniknięcia zakłóceń lub przydźwięków sieci.
GROUND LIFT: połączony lub rozłączony
Kontroler głębokości basu BASS ustawiamy w pozycji
1 (domyślnie) lub 3 lub 2 w zależności od warunków
akustycznych pomieszczenia. Pozycja 2 zalecana jest
przy współpracy monitora z aktywnym subwooferem.
BASS: 1 lub 3 lub 2
Poziom głośności tonów wysokich TWEETER LEVEL
dB ustawiamy w pozycji 0 (domyślnie) lub -1.5 lub
+1.5 dB w celu weryfikacji lub korekcji barwy sygnału
dźwiękowego, jak też akustyki pomieszczenia.
TWEETER LEVEL dB: 0 lub -1.5 lub +1.5
Regulatorem czułości wejściowej, potocznie głośności
VOLUME dB można dokładne i powtarzalne ustawić
głośność w zależności od poziomu sygnału źródła.
Tylny panel

VOLUME dB, 8-poz.: -10.5, -9, -7.5, -6, -4.5, -3, -1.5, 0

Umieszczona na froncie grafika LOGO jest podświetlona, gdy włączone jest zasilanie monitora. Grafika ta
błyska, gdy dochodzi do przesterowania wzmacniaczy monitora przy nadmiernym poziomie głośności.
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Zaczynając z parą Klasików 2020
Ostateczne ustawienia przełączników zależą od akustyki pomieszczenia, fizycznej konfiguracji urządzeń, czy
też preferencji użytkownika. Warto jednak zacząć od ustawień poniższych:
BASS: przełącznik w pozycji 1, zaś TWEETER LEVEL: w pozycji 0 dB,
VOLUME: najbezpieczniej ustawić na -10.5 dB i zwiększać do uzyskania najwygodniejszego
poziomu dźwięku dla prawidłowego poziomu sygnału źródła (więcej w parametrach technicznych),
GROUND LIFT: warto sprawdzić, która pozycja jest najlepsza w danej konfiguracji sprzętowej.
Przełącznik BASS pozwala na
redukcję
głębokości
basu
zgodnie ze zmierzonymi z lewej
charakterystykami względnymi:
zielona - pozycja 3,
czerwona - pozycja 2
w odniesieniu do wyjściowej
fioletowej - pozycja 1.
Przełącznik TWEETER LEVEL
ustala poziom wysokich tonów:
+1.5dB - fioletowa,
-1.5dB - pomarańczowa
w odniesieniu do wyjściowej
0dB - zielonej.
Klasik 2020 w systemach 2+1 lub 2+2 lub innych
Najczęściej jedynie para Klasików 2020 jest wystarczająca do pracy z utworami dźwiękowymi lub do ich
prezentacji. Systemy 2+1 lub 2+2 mają zastosowanie w przypadku konieczności odtworzenia dolnego
krańca pasma akustycznego lub przy nagłośnieniu wielkich pomieszczeń. Gdy wymagane są duże poziomy
głośności, przełącznik BASS najlepiej ustawić w pozycji 2, a dół pasma odtworzyć prawidłowo zestrojonym
subwooferem aktywnym. Szczegóły konfiguracji i ustawień znajdują się w opisie subwooferów APS.
Pytania i odpowiedzi
Na czym polega znacząca przewaga Klasika 2020 w swojej grupie cenowej?
Technologia equalizacji czasowej, pozwala na
urzeczywistnienie źródeł na scenie, a więc łatwą ich
lokalizację. Co więcej, mają one naturalne brzmienie.
Mowa tu o technologii STAGE dostępnej jedynie w
najlepszych monitorach APS i raczej niespotykanej w
innych analogowych monitorach studyjnych.
Cały tor sygnałowy w Klasiku 2020 pracuje w domenie
analogowej. Końcówki dużej mocy na tranzystorach
polowych są dalekie od tych, które dodają znanych
zniekształceń nieliniowych.
Przetworniki elektroakustyczne to dopracowane
rozwiązania zwiększające detaliczność, precyzję i
dynamikę oraz redukujące zniekształcenia nieliniowe.
Obudowa jest optymalizowaną konstrukcją, łączącą
Pierwsza para Klasików 2020
zalety struktury z tunelem bass-reflex i zamkniętej.
Praktyczne, dokładne i powtarzalne regulatory, kontrolery, zabezpieczenia, selekcjonowane komponenty,
equalizatory i kalibratory, wzorcowanie i parowanie... Łącznie to świetna słyszalność i wielka przyjemność.
Wybrane parametry techniczne
Monitor pola:
Typ:
System:
Częstotliwość podziału:
Wymiary wys x szer x gł:
Pasmo w polu swobodn.:
SPLmax, 1m, pole swob.:

bliskiego
aktywny; 2 wzm. mocy klasy AB
dwudrożny
3,2 kHz
36 x 21 x 32 cm
± 2 dB: 39 Hz - 25 kHz
RMS: 105.5 dB (sztuka);
peak: 113.5 dB (para)
Waga:
10 kg (sztuka)
Gł. śr-nis: 18cm, celuloza, guma; gł. wys: 1,9cm, alu., tkan.

Wzmacniacze mocy:
THD+N:

2 x 100 W RMS, 8 Ohm
0.005%, 5W, 1kHz;
0.1%max, 0,1-50W, 20Hz-20kHz
Poziom napięcia wejść.: 0 dBu (0,775 V) - VOLUME 0dB dla 96dB SPL, 1m, pole swob.
Zabezpiecze. wzm. mocy: włącz-wyłącz bez stuków,
termiczne, przeciwzwarciowe,
przeciwprzeciążeniowe
Sygnalizacja przesterow.: LED
Zakłócenia i szumy:
przełącznik ground-lift
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