
 

CUE FOUR 
 

CUE FOUR 
 
3-drożny monitor podłogowy o dużej 
mocy wyjściowej i ultra niskim profilu. 
 

-  Technologia „coherent point source” 
-  Dwa 8” głośniki neodymowe  
-  Współosiowy przetwornik 1,4”  
-  Asymetryczne rozproszenie pionowe 55° +40° 
-  Niezrównana jakość dźwięku 
-  Niska podatność na sprzężenia akustyczne 
-  Ultra niski profil obudowy 
-  Zintegrowany osprzęt zwiększający rozprosz. 
-  Duża wytrzymałość mechaniczna 
-  Dyskretnie umieszczone złącza dla kabli 
-  Praca w trybie pasywnym lub bi-amp. 
-  Mały ciężar własny 
 
 

Komponenty systemowe: RC20 Rack, DNC260, C10, SC4.  
 
W obudowie monitora umieszczone zostały dwa neodymowe, 8” głośniki dużej mocy oraz ciśnieniowy 
przetwornik 1,4” o współosiowej konstrukcji, zaopatrzony w asymetryczny: 60° x 55° + 40°, eliptyczny  
falowód.  
 
CUE FOUR jest może najmniejszy w całej rodzinie, ale nie dajcie się zwieść pozorom, bo CUE FOUR 
prezentuje niezmiennie tę samą technologię, jak pozostałe modele serii – tu, umieszczoną w 
obudowie o zmniejszonych wymiarach.  
 
Zredukowanie wymiarów zewnętrznych obudowy oraz jej ciężaru spowodowało, że CUE FOUR jest 
szczególnie przydatny we wszelkich aplikacjach, gdzie pojawiają się istotne ograniczenia możliwości 
ustawienia monitora.  
 
Ten mały-wielki monitor, zapewnia identyczną jakość i spójność przetwarzanego dźwięku, jak CUE 
ONE i CUE TWO, z dodatkową zaletą w postaci mniejszej, niższej  i lżejszej obudowy. 
 
Dla CUE FOUR przewidziane zostały akcesoria instalacyjne, umożliwiające zamontowanie monitora 
na ścianie w przypadku specyficznych zastosowań instalacyjnych, jak studia TV, Domy Modlitewne i 
pomieszczenia orkiestry. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
AKCESORIA: 
 
A4HC                 uchwyt poziomy typu „U” dla CUE FOUR 
 
A4WM                uchwyt ścienny dla  CUE FOUR 
 
FC4CUE            skrzynia transportowa dla 4 CUE FOUR 
 
CFA                   skrzynia transportowa dla Serii CUE 
 
CSF                   element do mocowania na statywie dla Serii CUR 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA CUE FOUR 

Typ 3-drozny monitor podłogowy o dużej mocy 

Przeznaczenie Odsłuch estradowy. 

Zakres przenoszenia częstotliwości 54Hz - 21kHz (-3dB) 

Moc przetwarzana (AES)  500 W 

Maksymalna moc szczytowa 2000 W 

Skuteczność* 104 dB 

Maksymalny szczytowy poziom 137 dB 

Rozproszenie 

Poziome 60° 

Pionowe 55° + 40° 

Komponenty 

Niskie częstotliwości 2 x 8” głośnik neodymowy z 2” (52 mm) cewką,  

 każdy o mocy 250W (AES) 

Wysokie częstotliwości Neodymowy przetwornik ciśnieniowy 1,4” o ukł. 

 współosiowym; moc: 150 W + 80 W; 

 cewki: 3,5” (90 mm) + 1,75” (44,4 mm) 

Podział pasma (crossover) 750 Hz pasywnie lub w trybie bi-amp (złącze 

 wewnątrz); 6,3 kHz pasywnie 

Impedancja nominalna  8 Ω 

Złącza wejściowe 2 x Neutrik™ NL4MP 

Materiał obudowy Sklejka 15 /18 mm 

Wykończenie zewnętrzne Emalia strukturalna w kolorze czarnym 

Wymiary  545 x 450 x 272 mm 

Waga (netto) 19 kg 

Wersja wodoodporna Opcjonalnie 
 
* W półprzestrzeni 
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