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WA¯NE INFORMACJE O
BEZPIECZEÑSTWIE

UWAGA:

W celu wykluczenia zagro¿enia pora¿enia pr¹dem
zabrania siê zdejmowania obudowy lub tylnej
cianki urz¹dzenia. Elementy znajduj¹ce siê we
wnêtrzu urz¹dzenia nie mog¹ byæ naprawiane
przez u¿ytkownika. Naprawy mog¹ byæ
wykonywane jedynie przez wykwalifikowany
personel.

OSTRZE¯ENIE:

W celu wykluczenia zagro¿enia pora¿enia pr¹dem
lub zapalenia siê urz¹dzenia nie wolno wystawiaæ
go na dzia³anie deszczu i wilgotnoci oraz
dopuszczaæ do tego, aby do wnêtrza dosta³a siê
woda lub inna ciecz. Nie nale¿y stawiaæ na
urz¹dzeniu nape³nionych ciecz¹ przedmiotów tj.
np. wazony z kwiatami.

Ten symbol sygnalizuje obecnoæ nie izolowanego
i niebezpiecznego napiêcia we wnêtrzu urz¹dzenia
i oznacza zagro¿enie pora¿enia pr¹dem.

Ten symbol informuje o wa¿nych wskazówkach
dotycz¹cych obs³ugi i konserwacji urz¹dzenia w
do³¹czonej dokumentacji. Proszê przeczytaæ
stosowne informacje w instrukcji obs³ugi.

Zastrzega siê prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów
technicznych i wygl¹du. Niniejsza informacja jest aktualna na moment
druku. Nazwy firm, instytucji lub publikacji, które zosta³y wspomniane lub
których zdjêcia zosta³y umieszczone oraz ich logo s¹ zarejestrowanymi
znakami handlowymi nale¿¹cymi do poszczególnych w³acicieli. Ich u¿ycie
w ¿aden sposób nie uprawnia BEHRINGER do u¿ywania tych znaków
handlowych ani do afiliowania w³acicieli znaków z firm¹ BEHRINGER.
BEHRINGER nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek straty, które
mog¹ ponieæ jakiekolwiek osoby, które opar³y siê w ca³oci lub w czêci
na jakichkolwiek opisach, fotografiach lub owiadczeniach tu zawartych.
Kolorystyka i parametry mog¹ siê nieznacznie ró¿niæ od tych, które posiada
produkt. Sprzeda¿ produktów odbywa siê wy³¹cznie przez autoryzowan¹
sieæ dealersk¹. Dystrybutorzy i dealerzy nie s¹ przedstawicielami BEHRINGER
i nie maj¹ ¿adnego prawa zaci¹gaæ w imieniu BEHRINGER jakichkolwiek
zobowi¹zañ, w sposób bezporedni lub dorozumiany, ani te¿ reprezentowaæ
BEHRINGER. Niniejsza instrukcja obs³ugi podlega ochronie prawem
autorskim. Powielanie, kopiowanie, równie¿ czêciowe oraz jakiekolwiek
reprodukowanie ilustracji z niniejszej instrukcji, równie¿ w zmienionej formie,
dopuszczalne jest jedynie na podstawie zgody wyra¿onej na pimie przez
BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER® jest zarejestrowanym
znakiem handlowym.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE
© 2006 BEHRINGER International GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
47877 Willich-Münchheide II, Niemcy.
tel. +49 2154 9206 0, fax +49 2154 9206 4903
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WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA:
1) Proszê przeczytaæ poni¿sze wskazówki.
2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.
3) Przestrzegaæ wszystkich wskazówek ostrzegawczych.
4) Postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi.
5) Urz¹dzenia nie u¿ywaæ w pobli¿u wody.
6) Urz¹dzenie czyciæ such¹ szmatk¹.
7) Nie zas³aniaæ otworów wentylacyjnych. W czasie
pod³¹czania urz¹dzenia przestrzegaæ zaleceñ producenta.
8) Nie stawiaæ urz¹dzenia w pobli¿u róde³ ciep³a. ród³ami
ciep³a s¹ np. grzejniki, piece lub inne produkuj¹ce ciep³o
urz¹dzenia (równie¿ wzmacniacze).
9) W ¿adnym wypadku nie nale¿y usuwaæ zabezpieczeñ z
wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem.
Wtyczka dwubiegunowa posiada dwa wtyki kontaktowe o
ró¿nej szerokoci. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki
kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szerszy wtyk
kontaktowy lub dodatkowy wtyk uziemienia s³u¿¹ do
zapewnienia bezpieczeñstwa u¿ytkownikowi. Jeli format
wtyczki urz¹dzenia nie odpowiada standardowi gniazdka,
proszê zwróciæ siê do elektryka z prob¹ o wymienienie
gniazda.
10) Kabel sieciowy nale¿y u³o¿yæ tak, aby nie by³ nara¿ony
na deptanie i dzia³anie ostrych krawêdzi, co mog³oby
doprowadziæ do jego uszkodzenia. Szczególn¹ uwagê
zwróciæ nale¿y na odpowiedni¹ ochronê miejsc w pobli¿u
wtyczek i przed³u¿aczy oraz miejsce, w którym kabel
sieciowy przymocowany jest do urz¹dzenia.
11) U¿ywaæ jedynie sprzêtu dodatkowego i akcesoriów
zgodnie z zaleceniami producenta.
12) U¿ywaæ jedynie zalecanych przez producenta lub
znajduj¹cych siê w zestawie wózków, stojaków, statywów,
uchwytów i sto³ów. W przypadku pos³ugiwania siê wózkiem
nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noæ w trakcie
przesuwania zestawu, aby unikn¹æ niebezpieczeñstwa
potkniêcia siê i zranienia.

13) W trakcie burzy oraz na czas d³u¿szego nieu¿ywania
urz¹dzenia nale¿y wyj¹æ wtyczkê z gniazdka sieciowego.
14) Wykonywanie wszelkich napraw zlecaæ nale¿y
jedynie wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
Przeprowadzenie przegl¹du technicznego staje siê
konieczne, jeli urz¹dzenie zosta³o uszkodzone w
jakiejkolwiek formie (np. uszkodzenie kabla sieciowego lub
wtyczki), jeli do wnêtrza urz¹dzenia dosta³y siê przedmioty
lub ciecz, jeli urz¹dzenie wystawione by³o na dzia³anie
deszczu lub wilgoci oraz jeli urz¹dzenie nie funkcjonuje
poprawnie lub kiedy spad³o na pod³ogê.
15) UWAGA! Instrukcje serwisowe mog¹ byæ wykonywane
jedynie przez wykwalifikowany personel. W celu unikniêcia
zagro¿enia pora¿enia pr¹dem nie nale¿y wykonywaæ
¿adnych napraw, które nie s¹ opisane w instrukcji obs³ugi.
Naprawy wykonywane mog¹ byæ jedynie przez
wykwalifikowany personel techniczny.

ULTRABASS BX4500H

1. WPROWADZENIE
Gratulacje! Nabyli Pañstwo BX4500H  absolutnie
profesjonalne combo basowe naszej serii wzmacniaczy
basowych BX. Ten rewolucyjny wzmacniacz basowy posiada
liczne funkcje charakteryzuj¹ce popularny model BX1200.
Najwa¿niejszym celem podczas opracowywania BX4500H by³o
stworzenie nowych standardów. I rzeczywicie BX4500H stanowi
wysokiej jakoci wzmacniacz basowy ze wspania³ym
wyposa¿eniem oraz licznymi mo¿liwociami przy³¹czy i
rozszerzeñ. Za pomoc¹ tego combo zrobi¹ Pañstwo furorê na
ca³ej linii.

+ Bli¿sze informacje na temat licznych mo¿liwoci

przy³¹czy BX4500H znajduj¹ siê na przyk³adach
zastosowania w instrukcji w jêzyku niemieckim
i angielskim.

+ Zwracamy uwagê na to, ¿e wysoki poziom g³onoci
mo¿e uszkodziæ s³uch i/lub s³uchawki. Przed
w³¹czeniem urz¹dzenia nale¿y obróciæ wszystkie
pokrêt³a do regulacji poziomu w lewo. Zawsze
zwracaæ uwagê na g³onoæ odpowiedni¹ do
warunków.

Jeli zakupiony przez Pañstwa produkt firmy BEHRINGER
zepsuje siê, do³o¿ymy wszelkich starañ, aby zosta³ on jak najszybciej
naprawiony. Prosimy zwróciæ siê w tej sprawie bezporednio do
przedstawiciela handlowego firmy BEHRINGER, u którego dokonali
Pañstwo zakupu. Jeli w pobli¿u nie ma przedstawiciela
handlowego firmy BEHRINGER, mog¹ siê Pañstwo równie¿ zwróciæ
bezporednio do jednego z oddzia³ów naszej firmy. Listê z adresami
oddzia³ów firmy BEHRINGER znajd¹ Pañstwo na oryginalnym
opakowaniu zakupionego sprzêtu. (Global Contact Information/
European Contact Information). Jeli na licie brak adresu w
Pañstwa kraju, prosimy zwróciæ siê do najbli¿szego dystrybutora
naszych produktów. Potrzebny adres znajd¹ Pañstwo na naszej
stronie internetowej: www.behringer.com.
Zarejestrowanie zakupionego przez Pañstwa sprzêtu wraz z
dat¹ zakupu znacznie u³atwi procedury gwarancyjne. Dziêkujemy
Pañstwu za wspó³pracê!
* Dla klientów z krajów Unii Europejskiej mog¹ tutaj obowi¹zywaæ inne przepisy.
Klienci z krajów Unii Europejskiej mog¹ otrzymaæ wiêcej informacji w dziale obs³ugi
klienta BEHRINGER Support Deutschland.

2. ELEMENTY OBS£UGI
2.1 Strona czo³owa

1.1 Przed u¿yciem
Urz¹dzenie BX4500H zosta³o starannie opakowane w
zak³adzie, aby zagwarantowaæ bezpieczny transport. Jeli
pomimo karton jest uszkodzony, proszê natychmiast sprawdziæ
starannie urz¹dzenie pod k¹tem zewnêtrznych uszkodzeñ.

+ W razie ewentualnych uszkodzeñ proszê NIE

przesy³aæ urz¹dzenia do nas, lecz najpierw
zawiadomiæ sprzedawcê i przedsiêbiorstwo
transportowe, poniewa¿ w przeciwnym wypadku
mog¹ wygasn¹æ wszelkie prawa do odszkodowania.

Proszê zadbaæ o wystarczaj¹c¹ wentylacjê i nie ustawiaæ
ULTRABASS w pobli¿u ogrzewania, aby unikn¹æ przegrzania
urz¹dzenia.

+ Przed pod³¹czeniem ULTRABASS z sieci¹ elektryczn¹,
sprawdziæ starannie, czy urz¹dzenie jest ustawione na
poprawne napiêcie zasilaj¹ce:

Uchwyt bezpiecznika na gniedzie przy³¹cza sieciowego ma
3 trójk¹tne oznaczenia. Dwa z tych trójk¹tów s¹ umieszczone
naprzeciw siebie. ULTRABASS jest ustawiony na napiêcie
robocze obok tych oznaczeñ i mo¿e byæ przestawiony poprzez
obrót o 180° uchwytu bezpiecznika. UWAGA: Nie dotyczy

to modeli eksportowych, które s¹ skonstruowane np.
tylko do napiêcia sieciowego 120 V!

Po³¹czenie sieciowe odbywa siê przez za³¹czony kabel z
przy³¹czem sieciowym zimnego urz¹dzenia. Odpowiada to
wymogom obowi¹zuj¹cych przepisów bezpieczeñstwa.

+ Pamiêtaj o tym, ¿e wszystkie urz¹dzenia koniecznie

musz¹ byæ uziemione. Dla Twojego w³asnego
bezpieczeñstwa nigdy nie usuwaj ani nie od³¹czaj
uziemienia od urz¹dzenia lub kabla sieciowego.
1.2 Rejestracja online

Prosimy Pañstwa o zarejestrowanie nowego sprzêtu firmy
BEHRINGER, w miarê mo¿liwoci bezporednio po dokonaniu
zakupu, na stronie internetowej www.behringer.com i o dok³adne
zapoznanie siê z warunkami gwarancji.
Firma BEHRINGER udziela rocznej* gwarancji na materia³ i
wykonanie, licz¹c od daty zakupu. Warunki gwarancyjne w jêzyku
polskim s¹ do ci¹gniêcia na naszej stronie internetowej
www.behringer.com lub mog¹ byæ zamówione pod numerem
telefonu +49 2154 9206 4149.

Rys. 2.1: Strona czo³owa BX4500H (czêæ 1)
LEVEL-VU-mierz wskazuje poziom, który jest aktywny
na wzmacniaczu BX4500H.

+ Po obróceniu pokrêt³a GAIN

do oporu w
lewo, VU-mierz wskazuje wy³¹cznie poziom
wejciowy. Jeli poziom jest ju¿ za wysoki (w
prawej czêci wskazania), nale¿y prze³¹czyæ siê
z wejcia pasywnego
na aktywne. Nastêpnie
mo¿na podkrêciæ regulator GAIN o ustawiæ
wysterowanie wzmacniacza w taki sposób, aby
wskazanie waha³o siê oko³o rodkowej wartoci.
£¹czna g³onoæ ustawia siê nastêpnie za
pomoc¹ regulatora OUTPUT
.
Do wejæ BX4500H mo¿na pod³¹czyæ gitarê basow¹.
Gniazdo PASYWNE typu jack nadaje siê do pasywnej
elektrycznej gitary basowej, AKTYWNE gniazdo typu
jack jest przewidziane wyBcznie do aktywnych
instrumentów z du|ym poziomem wyj[ciowym i ma
wzmocnienie o 10 dB ni¿sze.
Za pomoc¹ regulatora GAIN okrela siê wzmocnienie
wejcia BX4500H.
Do gniazda FOOTSWITCH pod³¹cza siê do³¹czony
przycisk no¿ny. W ten sposób mo¿na zdalnie sterowaæ
procesorem subharmonicznym i filtrem SHAPE.
Przy w³¹czonym procesorze (patrz
) mo¿na dodaæ
do dwiêku poprzez obrót regulatora ULTRABASS
ultrag³êbokie basy (patrz rozdzia³ 5).

2. ELEMENTY OBS£UGI
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ULTRABASS BX4500H

Poprzez wciniêcie przycisku ULTRABASS w³¹cza siê
procesor subharmoniczny: LED nad przyciskiem wieci
siê.

+ Przy u¿yciu wbudowanego limitera wieci siê dioda
pod regulatorem OUTPUT.

Wyjcie SEND/TUNER jest po³¹czone z wejciem
generatora efektów. Do tego celu nadaje siê nasz
sprawdzony multiprocesor efektów BEHRINGER
VIRTUALIZER PRO DSP2024P. Wyjcie to jest poza tym
przeznaczone do pod³¹czania wyciszacza.
Przy³¹cze RETURN jest po³¹czone z wyjciem generatora
efektów. Poniewa¿ droga efektu BX4500H jest
szeregowa, nale¿y ustawiæ proporcje mieszania na
generatorze efektów.
Przez symetryczne wyjcie D.I. -XLR mo¿na po³¹czyæ
sygna³ audio ULTRABASS z wejciem miksera. Sygna³
D.I. jest wychwytywany za EQ (post EQ).
U¿yæ wyjcia LINE OUT do pod³¹czenia BX4500H do
miksera, o ile nie ma on wejæ symetrycznych i ma byæ
on niezale¿ny od ustawieñ na urz¹dzeniu.

Rys. 2.2: Strona czo³owa BX4500H (czêæ 2)

Regulator BASS sekcji EQ umo¿liwia podwy¿szanie lub
obni¿anie sekwencji niskich basów przy ok. 50 Hz.
Wciniêciem prze³¹cznika DEEP dodaæ do dwiêku
basowego dodatkowy udzia³ basów g³êbokich w zakresie
czêstotliwoci miêdzy 30 i 200 Hz. Przy w³¹czonej funkcji
DEEP wieci siê dioda LED nad prze³¹cznikiem.

+ Wyjcie LINE OUT jest wychwytywany za drog¹

efektu
&
i mo¿e byæ u¿ywane do zasilania
sygna³u wyjciowego BX4500H do zewnêtrznego
Bass-Amp.
2.2 Strona tylna

Za pomoc¹ regulatora kontroluje siê górne czêstotliwoci
basów przy ok. 140 Hz.
Regulator MIDDLE umo¿liwia podnoszenie lub obni¿anie
przy niskich dwiêkach rednich przy ok. 500 Hz.
Za pomoc¹ regulatora mo¿na podnieæ lub obni¿yæ górny
zakres rednich dwiêków przy ok. 1,6 kHz.
Regulator TREBLE kontroluje górny zakres czêstotliwoci
BX4500H przy ok. 7,5 kHz.
Za pomoc¹ tego prze³¹cznika mo¿na w³¹czaæ i wy³¹czaæ
efekt BRIGHT . Dba on o dodatkowe podniesienie
dwiêków wysokich w zakresie pomiêdzy 2 i 20 kHz.
Przy w³¹czonej funkcji BRIGHT wieci siê odpowiednia
dioda LED.

Rys. 2.4: Tylna strona BX4500H (czêæ 1)

Za pomoc¹ prze³¹cznika POWER w³¹cza siê combo
BX4500H. Prze³¹cznik POWER powinien znajdowaæ siê
w po³o¿eniu WY£, gdy dokonuje siê pod³¹czenia do
sieci.
Aby od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci, nale¿y wyci¹gn¹æ
wtyczkê sieciow¹. Podczas w³¹czania urz¹dzenia nale¿y
upewniæ siê, ¿e wtyczka sieciowa jest ³atwo dostêpna.
Jeli urz¹dzenie jest wbudowane w racku, nale¿y zadbaæ
o to, aby od³¹czenie od sieci elektrycznej poprzez
wtyczkê lub wy³¹cznik sieciowy na obu kablach by³o ³atwe.

+ Proszê zauwa¿yæ: prze³¹cznik POWER nie
ca³kowicie oddziela urz¹dzenia od zasilania
sieciowego w razie wy³¹czenia. Dlatego w razie
d³u¿szego nieu¿ywania urz¹dzenia, nale¿y wyci¹gn¹æ
kabel z gniazda.

Rys. 2.3: Strona czo³owa BX4500H (czêæ 3)

Jeli za pomoc¹
przycisku w³¹czono funkcjê
filtrowania SHAPE, za pomoc¹ regulatora SHAPE mo¿na
zmieniaæ dwiêk filtra. Po³o¿enie filtra mo¿e byæ zmienione
w zakresie od 120 Hz do 1,2 kHz.
Za pomoc¹ przycisku SHAPE w³¹cza siê funkcjê
filtrowania SHAPE: Przy w³¹czonym filtrze nad przyciskiem
wieci siê dioda wiec¹ca.
Za pomoc¹ regulatora OUTPUT okrela siê ³¹czn¹
g³onoæ BX4500H.
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Po³¹czenie sieciowe odbywa siê poprzez GNIAZDO IEC.
Odpowiednie kabel sieciowy jest do³¹czony do
urz¹dzenia.
UCHWYT BEZPIECZNIKA/WYBÓR NAPICIA . Przed
pod³¹czeniem urz¹dzanie do sieci nale¿y sprawdziæ, czy
wskazanie napiêcia odpowiada parametrom lokalnego
napiêcia. W razie wymiany bezpiecznika nale¿y
koniecznie u¿yæ tego samego typu. W niektórych
urz¹dzeniach mo¿na u¿yæ uchwytu bezpiecznika w
dwóch po³o¿eniach, aby móc prze³¹czaæ siê pomiêdzy
230 V i 120 V. Proszê zauwa¿yæ, ¿e w razie u¿ycia
urz¹dzenia poza Europ¹ z zasilaniem 120 V, nale¿y u¿yæ
bezpiecznika o wiêkszej wartoci.
NUMER SERYJNY.

2. ELEMENTY OBS£UGI

ULTRABASS BX4500H
3.1 Obliczenie ³¹cznej impedancji przy
pod³¹czeniu kilku g³oników basowych
Przy po³¹czeniu równoleg³ym kilku kolumn g³onikowych
ca³kowita impedancja, która obci¹¿a stopieñ koñcowy jest
obliczana w nastêpuj¹cy sposób:

Dopuszczalne by³yby np. dwie kolumny 8 W ...
Rys. 2.5: Tylna strona BX4500H (czêæ 2)

Przez wyjcia SPEAKER mo¿na pod³¹czyæ kolumny
basowe. Wyjcia s¹ w podwójnej wersji typu jack oraz
w formie profesjonalnych przy³¹czy g³onikowych
(kompatybilne z Neutrik® Speakon ®) oraz s¹ ³¹czone
szeregowo.

... lub np. 1 x 8 W i 2 x 16 W:

+ Kolumny basowe powinny mieæ odpowiedni¹

moc (>450 W) i charakteryzowaæ siê impedancj¹
ca³kowit¹ 4 W. W przeciwnym wypadku mo¿e
nast¹piæ uszkodzenie g³oników. Wiêksze impedancje
mocy prowadz¹ do mniejszego maksymalnego
oddawania mocy przez stopieñ koñcowy!

3. PRZY£¥CZA G£ONIKÓW
Urz¹dzenie BX4500H posiada w sumie trzy przy³¹cza, za
pomoc¹ których mo¿na pod³¹czyæ kolumny g³onikowe.

+ Jeli wyjcia typu jack maj¹ byæ po³¹czone z
g³onikami, najpierw nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie.
Dopiero pod wykonaniu po³¹czenia nale¿y ponownie
w³¹czyæ ponownie BX4500H.

U¿yæ profesjonalnego przy³¹cza g³onikowego
kompatybilnego z Neutrik® Speakon®, gdy ma byæ pod³¹czona
tylko jedna kolumna basowa. Aby zagwarantowaæ optymalne
oddawanie mocy wzmacniacza do g³oników, nale¿y u¿yæ
jednego g³onika 4 W- lub dwóch g³oników 8 W.
Urz¹dzenie BX4500H posiada wysokiej jakoci profesjonalne
przy³¹cze g³onikowe (kompatybilne z Neutrik ® Speakon®),
który gwarantuje bezproblemow¹ pracê. Wtyczka Speakon ®
zosta³a opracowana specjalne do g³oników o wysokiej mocy.
Gdy zostanie ona pod³¹czona do odpowiedniego gniazda,
zamyka siê ona i nie mo¿e byæ pomy³kowo od³¹czona. Wtyczka
chroni przed pora¿eniem pr¹dem i zapewnia poprawne u³o¿enie
biegunów.

+ Prosz zwróci uwag na to, |e kolumny gBo[nikowe
przy ró|nych impedancja s u|ywane jednocze[nie z
ró|nymi mocami!

4. SETUP Z TRYBEM MASTER/SLAVE
4.1 ULTRABASS BX4500H jako Master
Do gniazda LINE OUT mo¿na pod³¹czyæ np. dodatkowe
stopnie koñcowe. Sygna³ jest równy z sygna³em aktywnym na
gniedzie D.I., a wiêc równie¿ niezale¿ny od regulatora OUTPUT.

4.2 ULTRABASS BX4500H jako Slave,
sterowany z zewnêtrznego Amp/Preamp
Aby u¿yæ stopieñ koñcowy ULTRABASS z zewnêtrznym
wzmacniaczem lub wstêpnym wzmacniaczem, po³¹czyæ
wyjcie Line zewnêtrznego wzmacniacza z gniazdem RETURN
BX4500H. Zasilany sygna³ jest wtedy aktywny na wyjciu D.I.
G³onoæ mo¿na ustawiæ na regulatorze OUTPUT.

5. FUNKCJA SHAPE
Funkcja SHAPE BX4500H jest rewolucyjnym filtrem, za
pomoc¹ którego mo¿na ca³kowicie zmieniæ dwiêk basowy. Dba
on za kreatywne sound-shaping  obecnie koniecznoæ dla
basistów. Ekstremalne ustawienia filtra nadaj¹ dwiêkowi basów
wiêksz¹ si³ê przebicia. Najpierw nale¿y ustawiæ solidny dwiêk
podstawowy. Za pomoc¹ filtra SHAPE kreuje siê
charakterystyczny dwiêk solo, który mo¿na wygenerowaæ za
pomoc¹ prze³¹cznika no¿nego.

6. FUNKCJA ULTRABASS

Rys. 3.1: Wtyczka kompatybilne z Neutrik® Speakon®

Za pomoc¹ procesora ULTRABASS istnieje mo¿liwoæ
kreowania ponadczasowego dwiêku. Zadziwiaj¹ce jest, jak
ultrag³êboko brzmi¹ basy BX4500H za aktywn¹ funkcj¹
ULTRABASS. Ekstremalne ustawienia procesora mog¹ byæ
szczególnie praktyczne w celu przyprawienia w³asnego
dwiêku w wysokich czêstotliwociach. Poza tym: zakladaj¹c,
¿e filtr SHAPE jest u¿ywany w ni¿szej czêstotliwoci u¿ycia co
znakomicie nadaje siê do generowania warcz¹cych dwiêków
 i unika siê udzia³u niskich basów, za pomoc¹ procesora
subharmonicznego mo¿na sobie w tym pomóc: dwiêk
pozostaje przeszywaj¹cy, ale otrzymuje znacznie wiêksz¹
g³êbiê.

6. FUNKCJA ULTRABASS
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7. INSTALACJA

8. DANE TECHNICZNE

WEJCIA AUDIO

7.1 Po³¹czenie sieciowe
Po³¹czenie sieciowe odbywa siê za pomoc¹ kabla sieciowego
z przy³¹czem zimnego urz¹dzenia. Spe³nia on wymogi
obowi¹zuj¹cych przepisów bezpieczeñstwa.

+ Proszê zwróciæ uwagê na to, aby wszystkie

urz¹dzenia zosta³y koniecznie uziemione. Dla
w³asnej ochrony w ¿adnym wypadku nie nale¿y
nie nale¿y od³¹czaæ lub wy³¹czaæ uziemienia
urz¹dzeñ lub kabla sieciowego .
7.2 Po³¹czenia audio

Wejcia i wyjcia combo BEHRINGER ULTRABASS s¹ w
wersji mono typu jack. Wyjcie D.I. jest symetrycznym
wyjciem XLR. Przy³¹cza g³oników s¹ wykonane jako
po³¹czenia typu jack i profesjonalne przy³¹cza g³onikowe
(kompatybilne z Neutrik® Speakon®).

Wejcie E-Bass aktywne
Impedancja wejcia
Wejcie E-Bass pasywne
Impedancja wejcia
Przy³¹cze return
Impedancja wejcia

6,3 mm gniazdo mono jack
ok. 220 kW asymetryczna
6,3 mm gniazdo mono jack
ok. 750 kW asymetryczna
6,3 mm gniazdo mono jack
ok. 10 kW asymetryczna

Przy³¹cze Send/Tuner
Impedancja wyjcia
Przy³¹cze Line Out
Impedancja wyjcia
Maks. poziom
wyjciowy
Przy³¹cze D.I.
Impedancja wyjcia
Maks. poziom
wyjciowy
Przy³¹cza g³oników

6,3 mm przy³¹cze mono jack
min. 2,2 kW asymetryczna
6,3 mm przy³¹cze mono jack
ok. 100 W asymetryczna

WYJZCIA AUDIO

Impedancja obc.

-10 dBu
6,3 mm przy³¹cze mono jack
kompatybilne z Neutrik®
Speakon®
min. 4 W

Moc wzmacniacza

450 W na 4 W

Napiêcie sieciowe

USA/Kanada
120 V~, 60 Hz, 6 A
Chiny/Korea
220 V~, 50 Hz, 3 A
Europa/W.Bryt./Australia
230 V~, 50 Hz, 3 A
Japonia
100 V~, 50/60 Hz, 6 A
ogólny model eksportowy
100/230 V~, 50 - 60 Hz
100 - 120 V~: T 10 A H 250 V
200 - 240 V~: T 6,3 A H 250 V
sieciowe standardowe

DANE SYSTEMOWE
ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Rys. 7.1: Wtyczka mono 6,3-mm

+4 dBu
przy³¹cze XLR, serwosymetryczne
ok. 100 W symetryczna

Bezpiecznik
Przy³¹cze

WYMIARY/CIÊ¿AR

Wymiary (W x S x G)
Ciê¿ar

ok. 5 3/4" (144,6 mm)
x 19 1/8" (486 mm)
x 12" (305 mm)
ok. 14 kg

Rys. 7.2: Wtyczka stereo 6,3-mm

Rys. 7.3: Po³¹czenia XLR
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Firma BEHRINGER dok³ada ci¹g³ych starañ, aby zapewniæ najwy¿szy
poziom jakoci. Wymagane modyfikacje istniej¹cych produktów
dokonywane bêd¹ bez uprzedzenia. Dlatego parametry techniczne i wygl¹d
urz¹dzenia mog¹ siê ró¿niæ od wymienionych lub pokazanych na rysunkach.

8. DANE TECHNICZNE

