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Lynx ProAudio. - Seria GXR 

Seria GXR. obejmuje siedem modeli aktywnych monitorów wzajemnie komplementarnych.

Dobór powala zaprojektować nagłośnienie dla bardzo wielu obiektów teatralnych, koncertowych i 
innych, tam gdzie istnieje potrzeba zastosowania technologii liniowej oraz monitorów szeroko-

pasmowych.

Flagowym produktem jest moduł liniowy 
GXR-LA210A 

3-drożny aktywny moduł wyposażony 
w procesor DSP oraz wejścia 
analogowe i cyfrowe AES/EBU.

Kompaktowy, a zarazem bardzo 
wydajny moduł szeroko-kątowy 
100H*10V,  wzmacniacze klasy D

2*10” + 1.4” technologia DSP FIR, 
moc 1400 W, 131 dB SPL

kontrola temperatury, zabezpieczenia elektroniki, 

wbudowany procesor DSP - z tyłu obudowy - kontrola lokalna i zdalna - Etherner

pasmo przenoszenia. 60…20.000 Hz, 

cyfrowa obróbka sygnału 96 kHz 64 bit

materiał - brzoza bałtycka

waga. 31 kG. wymiary. 298 x 790 x 436 mm (H x W x D)

dostarczany z całą gamą akcesoriów do montażu

Może współpracować z jednym z dwóch subwooferów

GXR-D15A.  15 calowy.   

GXR-18S.   18 calowy 



GXR-D15A 

15” woofer. moc. 3000 W 

• 134 dB SPL, wbudowany procesor 
DSP 

•elektroniczne zabezpieczenia 

•kontrola DSP lokalna i zdalna 

•pasmo przenoszenia. 30…140 Hz 

•pokrycie 360 stopni 

96 KHz / 64 bit double-precision, 
DSP with FIR filter linear phase  

• wymiary. 505 x 790 x 690 mm (H x W x D)  

• waga. 63 Kg  

• dostępny z całą gamą akcesoriów 

GXR-18S. aktywny subwoofer 

18”, pasmo przenoszenia. 38..140 HZ 

132 dB SPL 

moc 1400 W. klasa D 

wbudowany procesor DSP z lokalną i 
zdalną kontrolą 

wymiary 505 x 505 x 700 mm  

waga 41 Kg  

dostępny z cała gamą akcesoriów do 
instalacji 



GXR-215 
szeroko-pasmowy aktywny monitor 3 drożny,  

2*15”+1*1,4”,  wzmacniacze klasy D, moc 1400 W 

SPL 131 dB, pasmo przenoszenia 55 Hz - 20 KHz (-10dB) 
pokrycie. 60o H x 50 o V constant directivity horn  

wbudowany procesor DSP, kontrola lokalna i zdalna 

budowa - brzoza bałtycka 

wymiary 1140 x 444 x 486 mm (H x W x D)  

waga 45 Kg  

dostępny z całą gamą akcesoriów montażowych 

 

GXR-15.  mniejsza wersja modelu. 215, aktywny monitor 2 
drożny 1*15”+1*1”. z wbudowanym procesorem DSP, 
kontrola lokalna i zdalna. pasmo przenoszenia 60 Hz - 
20.000 Hz (-10dB) 
moc 1400W Class D with switching power supply & PFC LF 
amplifier: 1 x 800 W 
HF amplifier: 1 x 600 W  

budowa - brzoza bałtycka 

wymiary 730 x 444 x 433 mm (H x W x D)  

waga 28.5 Kg  

dostępny z całą gamą akcesoriów montażowych. 



GXR-12 mniejsza wersja. GXR-15 

pasmo przenoszenia 60 Hz - 20 KHz (-10dB)  

moc. 1400 W 

pokrycie 90o x 40o constant directivity horn. Rotatable  

DSP. wbudowane Internal Lynx Processor DSPB-FL. 
96 KHz / 64 bit double-precision, DSP with FIR filter linear 
phase  

wymiary 639 x 370 x 386 mm  

waga 23.5 Kg  

dostępny z całą gamą akcesoriów montażowych 

 
monitory z wbudowaną inteligencją 

filtry FIR 

procesor DSP. obróbka 64 bit 

wejścia analogowe  i cyfrowe AES/EBU 

adaptacja do warunków atmosferycznych 

kontrola i optymalizacja mocy 

konstrukcje neodymowe 

automatyczna lub ręczna aktualizacja presetów 


