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nagłośnienie

Nagłośnienie Sali Gimnastycznej
Zestaw o mocy 2x400W RMS zapewniający czytelne 
nagłośnienie apeli, występów teatralnych i słowno-
muzycznych. W skład zestawu wchodzą:

   4 szt. GLP-312F – kolumna szerokopasmowa o dużej 
skuteczności i czystym brzmieniu                 

  powermikser SMX-810R  – 10 kanałów, procesor efektów.
Podane zestawy są przykładowe. Istnieje możliwość innych 
konfiguracji. Służymy radą przy doborze sprzętu.

Profesjonalne nagłośnienie hal 
sportowych, sal gimnastycznych 
i innych obiektów sportowych 
charakteryzujące się wysoką jakością 
i czytelnością dźwięku.
Firma LDM Electronic istnieje na rynku 
od 1981 roku. LDM jest producentem 
profesjonalnej aparatury 
nagłaśniającej, powermikserów, 
kolumn głośnikowych, a także 
bezprzewodowych zestawów 
konferencyjnych. Przez lata nasze 
urządzenia, w oparciu o opinie 
naszych klientów, były i są nadal 
udoskonalane tak aby sprostać 
nawet najbardziej wymagającym 
użytkownikom.

LDM Electronic

Dział Handlowy:
tel. 23/ 657 00 81
tel. 23/ 657 53 81
fax 23/ 680 32 51

handel@ldm.com.pl

www.ldm.com.pl

Nagłośnienie Hali Sportowej
Zestaw o mocy 2x900W RMS charakteryzujący się wysoką 
jakością i czytelnością dźwięku. Cechy te gwarantują 
komfortowe nagłośnienie imprez sportowych, apeli, matur 
itp. nawet w trudnych warunkach akustycznych – (pogłos, 
sprzężenia zwrotne). W skład zestawu wchodzą:

  6 s z t .  G V P- 3 1 2 F  –  k o l u m n a  s ze ro k o p a s m ow a 
o  charakterystyce przystosowanej do nagłośnień dużych 
pomieszczeń zamkniętych, gdzie występuje duży pogłos 
akustyczny

  powermikser SMX-2412RD – 12 kanałów, dwa niezależne 
procesory efektów, zasilacz impulsowy, wbudowany 
odtwarzacz Mp3 (czytnik kart pamięci z wejściem USB 
i pilotem).

mailto:handel@ldm.com.pl
www.ldm.com.pl
http://www.infoarchitekta.pl/firmy/L/1492-ldm-electronic.html
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