
LINEAR 3 vs. LINEAR 5
Pokročilá DSP technologie pro uživatele, 
kteří nejsou nutně vyškolení odborníci 
a chtějí využít přednastavených filtrů pro 
rychlé dosažení skvělého zvuku

Komponenty špičkové kvality s vysokým 
stupněm použitelného akustického tlaku 
a širokým pracovním rozsahem pro 
profesionální použití

Hudebníci, kapely a DJ, kteří používají  
vlastní ozvučovací systém pro svá vystoupení 
a pro ozvučení ve zkušebně

Zvukoví inženýři, hudebníci, kapely a DJ pro 
zajištění ozvučení až středně velkých produkcí

Až 500 posluchačů (při použití LINEAR 3 
Full Stack15/18: 4 x L SUB 1800 A, 2 x L3 
115 FA)

Až 3000 posluchačů (při použití LTS 
Headstack Cluster: 12 x L SUB 4000 A, 
8 x LTS A)

Provádí si kapela/DJ Provádí zvukař

Řídí si kapela / DJ samostatně, základní 
nastavení poměrů na mixu přímo z pódia

Provádí zvukař

Více vhodný pro vnitřní produkce: nabízí 
vynikající zvuk v uzavřených prostorách

Vhodnější i pro venkovní akce: ideální PA 
systém s vysokým SPL a dlouhým 
pokrytím při venkovních produkcích

Nabízí parametry pro optimalizaci zvukové 
reprodukce, změny v průběhu produkce 
nejsou zcela nezbytné

Využití externích periferií (EQ, Limitery, 
efekty, apod.) lze využít pro úpravu 
a optimalizaci zvukové reprodukce 
v závislosti na individuálních podmínkách. 
Nabízí větší možnosti úpravy zvuku

Příjemný, homogenní zvuk se širokým 
pokrytím

Širokopásmové modely: dlouhé pokrytí 
společně s vynikajícím near-field pokrytím. 
L5 LTS A: dlouhý dosah se soustředěnou 
horizontální disperzí

Výkonný, pevný s před-nastavitelnými filtry Špičkový výkon s vynikající odezvou i při 
vysokých hladinách akustické tlaku

Špičková BEM - design horna z profesionální 
HK Audio Install série

Špičková BEM - design horn s asymetrickou 
charakteristikou pokrytí z HK Audio Install 
série. L5 LTS A model vybaven Multicell 
Transformer technologií

MDF konstrukce s nízkou úrovní rezonance Kombinace nízko-rezonanční MDF konstrukce 
(bočnice) a odolné břízové multiplex překližky 
(vrchní a spodní strany)

PA systém ozvučení s garancí důvěry 
špičkového výkonu. Vyspělé technické 
parametry série LINEAR 3 nabízí uživateli 
rychle a snadno dosáhnout neuvěřitelné 
kvality zvuku

Univerzální, všestranný ozvučovací systém. 
Další kombinace s možností rozšíření 
systému LINEAR 5 jsou zvláště vhodné 
pro profesionální použití
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