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“ENCLOSED AIR” - SISTEMA DE SUSPENSÃO INTEGRADA
- E “ECONOMICAL EIR” - SISTEMA DE MONTAGEM PARA
SUSPENSÃO EMBUTIDA
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SOLUÇÃO COMPACTA DE MONTAGEM EM SISTEMAS LINE
ARRAY.

Especiﬁcações

do produto

Adamson Metrix Wave é um sistema line array bem compacto de duas vias,
alta ﬁdelidade e SPL médio que oferece uma clareza de áudio incomparável
para palestras, convenções, igrejas, pequenas casas de shows até casas
de médio porte, além de poder ser acoplado a sistemas maiores, complementando como “front ﬁll” e sonorização de partes superiores em casas de
eventos como mezanino.
O Metrix foi desenvolvido para uso em line array por seis ou mais gabinetes,
cada um tem a opção de 5 graus verticais vezes 120 graus horizontais de
cobertura, enquanto o Metrix Wave oferece a angulação trapezoidal de 15
graus que o permite alcançar logo abaixo da extensão do sistema, aumentando a cobertura e facilitando a audição dos primeiros expectadores com a
mesma qualidade de áudio em todo sistema, além de ser perfeito em montagens onde o sistema tem angulação reta (teatros e locais com mais de um
pavimento de audiência).
Com conﬁguração similar ao SpekTrix Wave na cobertura das freqüências altas, o
Metrix e o Metrix Wave mostram o mais novo desenvolvimento da Adamson, o altofalante ND8-ML 8,5”, em duas vias otimizado para freqüências medias e graves
que é construído em Kevlar e Neodímio, um driver B&C DE800 1,4” com um guia
de ondas para as freqüências altas, criada e patenteada pela Adamson.
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DESCRIÇÃO
A linha Metrix se encaixa muito
bem na maioria das aplicações
em instalações ﬁxas e diferentes
tipos de sonorização bem como
convenções e eventos corporativos
além de economicamente viável
para o orçamento do proprietário.
Apesar do fato de ser compacto,
o Metrix oferece além de clareza
sonora, uma grande cobertura e um
SPL surpreendente, o que possibilita
ser usado em eventos de médio
porte.

(bumper).
ti&*3wTJTUFNBEFJOTUBMBÎÍP
Adamson que possibilita ajuste de
ângulos junto ao suporte.
t4VQPSUFEFBMVNÓOJPQSFUP QBSB
instalação.

APLICAÇÕES
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DADOS DO PRODUTO

Especiﬁcações

do produto
Esquerda: EIR™ Rigging featured on the METRIX-i
Direita: AIR™ System standard on the METRIX-t
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Neodímio, 8.5”polegadas para
freqüências graves e medias.
t%SJWFSEFDPNQSFTTÍP#$
1.4”polegadas.
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conﬁguração de angulação. Disco
retrátil que possibilita ajuste de
angulação junto ao suporte de
sustentação e outros gabinetes
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