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Lynx ProAudio. Seria Ionic -  opis produktów 

Seria Ionic została opracowana pod kątem instalacji w pomieszczeniach, jak też 
otwartej przestrzeni. Wszędzie tam, gdzie są wymagane dyskretne rozwiązania, a 
zarazem konieczność pokrycia wyrównanym dźwiękiem szerokiego obszaru z lewej 
do prawej  daleko w głąb, tak jak to ma miejsce w drogich i ciężkich systemach 
liniowych. 

Inic składa się z pięciu produktów, które można składać metodą klocków lego, jeden 
na drugim lub jeden obok drugiego. Dodatkową zaletą jest możliwość wyboru koloru 
głośników stosownie do architektury obiektu. 

Co mamy:                                                           Super kompaktowa konstrukcja 

Ionic 50. - słupek   

6 głośników 3”, zasilanie z podstawy 
SUB,  konstrukcja pasywna 
instalowana na podstawce SUB lub 
oddzielnie na statywie niewielka waga 
tylko 7 kG, wysokość. 50 cm, 
szerokość 9 cm, możliwość łączenia po 
dwa na podstawie lub z lewej i prawej 



Ionic 100 - wyższy słupek 

   podobnie jak Ionic 50. tylko 2 razy wyższy i gra dalej,  

12 głośników. 3” 

pokrycie 100 stopni lewa prawa i tylko 15 stopni góra dół - brak 
odbić od sufitu i podłogi 

pasmo przenoszenia. 150…20.000 Hz 

moc. 600 W. program 

 

Ionic 5 CX. -  kompaktowa konstrukcja - 
przenośy głośnik 5” koaksjalny 

Moc. 300 W, pokrycie 110 stopni lewa 
prawa, waga 3 kG, pasmo przenoszenia. 
64…20.000 Hz. wymiary 14*14*22 cm 



Podstawa basowa. SUB. 12S. woofer. 12”.  127 dB SPL 

Pełni. 3 funkcje:  wzmacniacz mocy - zasila słupki i siebie, maksymalnie 2 słupki, 
rozszerza pasmo akustyczne w dole 
- 40…250 Hz 

wzmacniacz mocy 1400 W klasa D 

podstawa do instalacji jednego lub 
dwóch słupków. Ionic 50 

wbudowany mikser i procesor 
dźwięku 

możliwość zdalnego sterowania - 
Ethernet 

możliwość podłączenia źródła 
analogowo lub cyfrowo AES/EBU 

SUB. 18S. - większa wersja  

może zasilać do 4 słupków. Ionic 50 lub Ionic 100. 38..250 Hz  132 dB SPL 

mocniejszy bas -  
woofer 18” 

stabilniejsza 
podstawa , 
zwłaszcza dla dwóch 
Ionic 100 

wbudowany mikser i 
procesor DSP, 
sterowanie z tyłu


