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Firma Dynacord prezentuje AXM 12A jako 

następcę popularnego AM 12: scenicznego 

monitora podłogowego. Nowy model 

zaprojektowano w taki sposób, aby 

spełniał wszystkie zadania inaczej i lepiej, 

oczywistym jest zatem, że został 

skonstruowany zupełnie inaczej niż jego 

poprzednik. Nowe znaczenie zostało 

nadane terminowi „głośnika 

wielofunkcyjnego“, jeśli chodzi o wybór 

zestawu funkcji, wydaje się że trudno o 

zadanie, któremu nie dałoby się sprostać 

przy pomocy jednego lub dwóch AXM 12A.

Dynacord AXM 12A

AKTYWNY MONITOR

Jeden za 
wszystkich 
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 d ynacord AXM 12A jest aktywnym monito-
rem pracującym w trybie bi-amp, o 
współosiowym układzie przetworników: 12” 

woofer oraz 1,75” przetwornik ciśnieniowy. Takie 
rozwiązanie, niesie ze sobą kilka wymiernych 
korzyści: po pierwsze mały zarys bryły obudowy - 
kompaktowa konstrukcja; następnie obniżenie 
ciężaru konstrukcji: waga poniżej 15 kg. Po trzecie 
umieszczenie przetwornika wysokotonowego w cent-
rum przetwornika zapewnia bardzo równomierny kąt 
promieniowania wynoszący 90°. Po czwarte - cały 
przetwarzany zakres częstotliwości słyszalny jest ja-
ko pochodzący z jednego kierunku, oszczędzając nam 
częstych doznań słuchowych typu: "woofer z lewej 
stromy, a driver z prawej". Poza tym, zbyteczne staje 
się „majsterkowanie” i obracanie tuby drivera. 
Rozpraszanie pełnego zakresu pasma z tego samego 
kierunku jest szczególnie ważne w przypadku moni-
torów wokalowych, gdzie z uwagi na obniżenie ryzyka 
generowania sprzężeń akustycznych oraz redukcję 
poziomu hałasu na scenie, koniecznym jest umiesz-
czanie monitorów tak blisko wykonawcy, jak to tylko 
możliwe, a przy wąskim zakresie rozpraszania z kilku 
kierunków, kłopotliwa lokalizacja może znacznie 
utrudnić wykonawcy korzystanie z odsłuchu i 
wpłynąć na czystość śpiewania. 

Panel przyłączeniowy z elementami regulacyjnymi  
wbudowany został w prawą ścianę obudowy, zami-
ast umieszczania go na jej tylnej ścianie, co jest 
zaletą z uwagi na wygodniejszy dostęp ze sceny do 
elementów regulacyjnych i nie eksponowanie ich na 
widok publiczności, gdy monitor ustawiony jest z 
przodu sceny. Dynacord AXM 12A wyposażono też w 
gniazdo o średnicy 35 mm, które znajduje się w dolnej 
części obudowy, kiedy urządzenie umieszczone jest 
na statywie lub przy stopach wykonawcy, gdy wykor-
zystywane jest w charakterze monitora podłogowego. 
Miejsce zamontowania gniazda przynosi kolejną 
korzyść, bo gdy urządzenie ustawione zostanie na 
statywie, panel przyłączeniowy znajduje się na jego 
bocznej ścianie, a kable połączeniowe nie wznoszą 

się ku niebu (skąd czasem pada deszcz), 
ale są osłonione przez swego rodzaju 
zabezpieczenie, będąc zarazem lepiej 
widocznymi. 

Brzozowa sklejka o grubości 15 mm 
oraz tradycyjne wykończenie 
zewnętrzne w postaci strukturalne-
go lakieru, prezentują ten rodzaj so-
lidnej konstrukcji, jakiego spodzie-
wamy się od marki Dynacord. 
Wpuszczane uchwyty stanowią 
część drewnianych paneli bocz-
nych. Panel przyłączeniowo-
regulacyjny został cofnięty poniżej 
płaszczyzny powierzchni ściany, 
dzięki czemu jest on doskonale 
zabezpieczony przed uszkodzeniem 
zarówno podczas transportu, jak i po-
dczas korzystania z urządzenia, 
mając na uwadzę nie tylko ochronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale również 
przed możliwością dostania się  kropel deszczu 
wprost na złącze zasilające.

Nominalna moc (RMS) dwóch pokładowych wzmac-
niaczy dostarcza łącznie aż do 335 watów. 12-ca-
lowy woofer zasilany jest przez lekkiej konstrukcji 
wzmacniacz Klasy D, który zapewnia mu 260 watów, 
podczas gdy potrzeby przetwornika wysokotonowe-
go zaspokajane są przez 75-cio watowy wzmacniacz 
Klasy A/B. Inne sposoby określające moc wyjściową 
są danymi bardziej "przyjaznymi oku" - w tym przy-
padku 520 watów IHF-A. W każdym razie zapewniony 
jest ciągły, szczytowy poziom 128 dB na odległości 
jednego metra, a wszyscy przyzwyczajeni do cokol-
wiek wyższych poziomów na rockowej scenie, 
zyskują sobie w tym momencie moje najgłębsze 
współczucie, gdyż w niedługim czasie zamiast testu 
monitorów scenicznych, będą oni analizować testy 
urządzeń wspomagających osłabiony słuch. Ujmując 
rzecz najprościej: 128 dB jest poziomem w zupełności 
wystarczającym.

Dynacord odszedł od koncepcji paneli kontrolnych, 
najeżonych sterczącymi elementami regulacyjny-
mi, oferując nam w zamian panel z sekcją wejściową, 
wyposażoną w cyfrowy  proces przetwarzania 
sygnału oraz wyświetlacz. Na tym właśnie polu po-
czynione zostały najbardziej ekscytujące odkrycia. 
AXM 12A zachwyca złączami typu „combo”, przysto-
sowanymi zarówno do przyjęcia sygnałów o poziomie 
liniowym, jak też i mikrofonowym oraz tym, że 
posiadają wybieraną z poziomu menu opcję indywi-
dualnego załączania zasilania phantom! Jest to 
wspaniała wiadomość, gdyż oznacza, że oprócz mik-
rofonów pojemnościowych, do urządzenia możesz 

również podłączyć aktywny D.I. Box, który jest 
małym, ale pewnym przedwzmacniaczem dla twojej 
gitary, której brzmienie bez wątpienia szczególnie 
kochasz. „Combo” oznacza oczywiście, że z łatwością 
możesz podłączyć bezpośrednio do wejścia kabel 
zakończony złączem typu; „Jack”. Urządzenie zostało 
wyposażone w dwa tego typu,  kombinowane wejścia 
XLR/JACK oraz w stereofoniczne wejście typu: RCA. 
Możliwe jest sumowanie sygnałów z obu wejść, jak 
też wykorzystanie dla AXM 12A tylko sygnału wejścia 
lewego, z jednoczesnym przekierowaniem sygnału z 
wejścia prawego do wyjścia MIX OUT. Opcja ta 
umożliwia  szybkie stworzenie systemu stereofonicz-
nego, wykorzystującego pokładowy mikser sygnału 
audio. Pozwala on na miksowanie sygnałów z trzech 
wejść za pomocą dedykowanych im, obrotowych 
kontrolerów. Uzyskany miks, jest nie tylko reprodu-
kowany w wewnętrznym procesie urządzenia, ale jest 
on również możliwy do pobrania z wyjścia: XLR MIX 
OUT. Pomysłowy wykonawca, może wykorzystać te 
zalety dla wysłania do systemu PA własnego, mono-
fonicznego miksu sygnałów z mikrofonu, gitary oraz 
urządzenia odtwarzającego podkład muzyczny.  

Menu, obsługiwane za pomocą jednego elementu 
nawigacyjnego, zachwyca nas bogactwem opcji, 
wśród których najlepszą jest możliwość kreowania 
brzmienia. Znajdujemy tu prosty trzy-punktowy ko-
rektor graficzny z możliwością przestrajania 
częstotliwości środkowych oraz przestrajalne filtry 
typu: notch. Ich uzupełnienie stanowi filtr górnoprze-
pustowy, przestrajany w zakresie: 50 – 200 Hz, który 
łatwo dostępny jest ze sceny. Mój entuzjazm w tym 
przypadku jest związany z moim osobistym 
doświadczeniem, jako wykonawcy, któremu przyszło 
pracować z  kiepsko wykonaną korekcją odsłuchu. 

 › Nominalna moc RMS 260 W + 75 W 
 › Konfiguracja przetworników

  12", 1.75" neodymowe,  
  układ współosiowy 
 › Kształt rozporoszenia stożkowy, 90° 
 › Pasmo przenoszenia 50 Hz–20 kHz (-10 dB)
 › Częstotliwość podziału 1,6 kHz 
 › Chłodzenie konwencjonalne 

  (brak wentylatora) 
 › Złącza 2 x combo (48V   

  załączane),
  RCS In L/R,
  Mix Out (XLR), Thru 
 › Waga 14,9 kg 
 › Wymiary 414 x 339 x 484 mm 

dane TeCHniCZne

się ku niebu (skąd czasem pada deszcz), 
ale są osłonione przez swego rodzaju 
zabezpieczenie, będąc zarazem lepiej 

Brzozowa sklejka o grubości 15 mm 

     Zintegrowane gniazdo statywu głośnikowego 

zapewnia: dużą elastyczność stosowania.
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Cenna refleksja:  jeżeli dźwiękowiec do końca próby 
nie skorygował poprawnie odsłuchu i monitor woka-
listki wciąż nie jest w pełni wolny od sprzężeń, to za 
pomocą wspomnianych powyżej elementów regula-
cyjnych, możesz łatwo wziąć sprawy we własne ręce: 
podcięcie niskich częstotliwości szybko wyeliminuje 
sprzężenia w dole zakresu pasma, piszczenie wyeli-
minuje korekcja parametryczna środkowego zakresu 
pasma, gdy za pomocą filtra typu notch sprawdzisz 
rejon, w którym sprzężenia pojawiają się najczęściej. 
Możesz stłumić bardzo wąski zakres częstotliwości o 
10 dB przemiatając pasmo pomiędzy 70Hz i 10000Hz, 
każdą z tych opcji można oczywiście zupełnie 
wyłączyć. Mając do dyspozycji wszystkie wymienio-
ne narzędzia, przy optymalnej orientacji w ich 
możliwościach, można zrealizować 
perfekcyjny występ, wolny od 

sprzężeń akustycznych. 
Menu oferuje także inne, mniej kluczowe opcje, jak 
możliwość wyznaczenia przedziału czasu, po którym 
zostanie wygaszony wyświetlacz, od momentu ostat-
niego korzystania z panelu kontrolnego. Praktyczne 
znaczenie ma natomiast możliwość kontrolowania 
parametru opóźnienia. Opóźnienie może być wpro-
wadzone dla całego urządzenia - co w przypadku, gdy 
jest ono używany jako monitor nie ma większego zna-
czenia, ale już w przypadku, gdy monitor stanowi 
element większej instalacji i jest używane jako 
nagłośnienie strefowe, opcja ta nabiera szczególnego 
znaczenia. Dzięki płaskiemu zarysowi bryły oraz ad-
apterowi umożliwiającemu umieszczenie na statywie 
głośnikowym, AXM 12A został doskonale przystoso-
wany do tego rodzaju zastosowań. Kolejność 
działania jest w tym zakresie bardzo prosta: wystar-
czy doprowadzić do niego sygnał z wyjścia "Thru" 
głównego systemu PA. Wartość opóźnienia jest 
wyrażona w metrach (z prędkością podróżującego 
dźwięku), gdzie jeden metr jest w przybliżeniu ekwi-
walentem trzech milisekund.

Poza korektorem i filtrami, menu udostępnia 
użytkownikowi sześć ustawień fabrycznych, któ-
rych nazwy wskazują na charakterystykę reprodu-
kowanego dźwięku. Pozostałych pięć presetów 
może zostać zapisanych jako własne ustawienia 
użytkownika. Tryb "Monitor 1" prezentuje płaską 

charakterystykę częstotliwościową. Tryb "Monitor 2" 
charakteryzuje się podbiciem w rejonie najbardziej 
znaczącym dla zrozumiałości. Tryb "Monitor 3" redu-
kuje efekt filtracji grzebieniowej, który pojawia się, 
gdy dwa AXM 12A stoją obok siebie i pracują w tym 
samym miksie. Odpowiednio dobrana charakterysty-
ka EQ, eliminuje negatywne zjawiska dla 
współpracującej pary. Tryb "Guitar Cab" jest 
symulacją brzmienia kolumny zestawu gitarowego. 
AXM 12A sprawdza się doskonale jeśli zechcesz 
połączyć go z procesorem efektów gitarowych, 
tworząc system nagłośnienia twojej gitary. 
Oczywiście, dlaczego nie? Poza wszystkim innym, 
AXM 12A jest urządzeniem emitującym dźwięk tam, 
gdzie powinien on trafiać. Jako zestaw głośnikowy, 
został on zaprojektowany i wykonany zgodnie z wy-
sokim standardem akustycznym - co nie odnosi się w 
tak obszernej rozciągłości do kolumn gitarowych i 
wzmacniaczy typu "kombo". Tryb "Main PA" przeznac-

zony jest dla zastosowań AXM 12A w charakterze 

systemu PA, przetwarzającego pełne pasmo, a tryb 
"Top + Sub" przeznaczony jest do współpracy z sub-
wooferem; w tym przypadku załączony zostaje filtr 
górnoprzepustowy, który eliminuje przetwarzanie za-
kresu częstotliwości, zarezerwowanych dla subwoo-
fera. Wszystkie tryby pracy dla aplikacji PA 
wyposażone zostały w filtry FIR, które zapewniają 
liniową odpowiedź częstotliwościową, podczas gdy 
filtry IIR dla trybów pracy w aplikacjach „Monitor”, 
minimalizują opóźnienie propagacji sygnału. Wszyst-
kie ustawienia fabryczne zachowują swoje wartości 
parametrów typu - podcięcie dołu, czy wprowadzone 
korekcje - w stanie niezmienionym. Nie są to pro-
gramy służące do wprowadzania przez użytkownika 
zmian EQ, zapisywania ich, a następnie ponownego 
wczytywania ustawień. W tym przypadku, dla danego 
trybu pracy, ustawienia fabryczne oraz elementy re-
gulacyjne typu EQ, filtry antysprzężeniowe, filtr gór-
noprzepustowy, działają równolegle, wpływając na 
proces przetwarzania dźwięku. 

Charakterystyka przenoszenia AXM 12A jest nad-
zwyczaj liniowa. Oczekiwanie bohaterskich dokonań 
po przekroczeniu 70Hz byłoby oczywiście błędem, 
ale już uwydatniona okolica słodko brzmiących 
100Hz, a także w rejonie powyżej 15kHz, 
nieregularności ograniczają się do +/-2 dB. To jest 
właśnie to, co ja nazywam konstrukcją zespołu 
głośnikowego najwyższej klasy! Charakterystyki kie-
runkowe wykazują bardzo stabilne, dookólne rozpro-
szenie w kształcie stożka, prezentujące kąt 80° przy 
1kHz. Kąt ten stopniowo rozszerza się wraz ze spad-
kiem częstotliwości do 200Hz, poniżej której, rozpro-
szenie przybiera charakter wszechkierunkowy. 
Stożkowe rozproszenie można w tym przypadku 
porównać z dobrze skupioną wiązką światła z reflek-
tora punktowego. Wybierasz obiekt i trafiasz prosto w 
cel. Jeśli chcesz mieć pewność, że unikniesz chaosu, 
wyznacz nieco wyżej częstotliwość odcięcia dla filtra 
górnoprzepustowego, wówczas Dynacord AXM 12A 
nie będzie miał w „akustycznej breji“ na scenie 
większego udziału, niż mają osobiste systemy dousz-
ne. Impulsy są czyste i bezpośrednie. Wzmacniacze w 
pełni trzymają w ryzach oba przetworniki. Dźwięk nie 
jest rozpraszany chaotycznie, co przy konfiguracji 
stereo pomaga w świadomym kreowaniu obrazu 
przestrzennego.

Używałem Dynacord AXM 12A jako odsłuchu dla 
wokalistki coverowego zespołu, a także jako 
odsłuch podczas mojego występu - jako gitarzysty. 
AXM 12A przekonuje wyjątkową szczegółowością 
brzmienia, klarownością, czystością oraz dobrą 
kierunkowością reprodukowanego dźwięku. Poziomy 
ciśnienia akustycznego są znacząco wysokie i w przy-
padku wokalu, czy gitary 6-cio strunowej, nawet nie 
tkniesz dolnej granicy pasma. Mała powierzchnia 
urządzenia nabiera szczególnego znaczenia na scenie, 
która zawsze jest zbyt mała - szczególnie w sytuacji, 
gdy statywy są wciąż przesuwane - i jesteś zmuszony 
manewrować odsłuchem, aby ustawić go w idealnej 
pozycji oraz wystarczająco blisko ucha. Bogata opcja 
filtrów, powaliła mnie, w pozytywnym znaczeniu, tak 
samo zresztą jak i możliwość załączania zasilania 
phantom, co osobiście postrzegam jako opcję bardziej 
interesującą pod kątem podłączania aktywnych 
p r z e d - 

możliwościach, można zrealizować 
perfekcyjny występ, wolny od 

sprzężeń akustycznych. 

został on zaprojektowany i wykonany zgodnie z wy-
sokim standardem akustycznym - co nie odnosi się w 
tak obszernej rozciągłości do kolumn gitarowych i 
wzmacniaczy typu "kombo". Tryb "Main PA" przeznac-

zony jest dla zastosowań AXM 12A w charakterze 

Panel: kontrolny z przyłączami na bocznej 

ścianie obudowy: : łatwo dostępny ze sceny i 

mniej narażony na dostęp publiczności.

Dobra ochrona 

elektroniki: 

panel kontrolny umieszc-

zony jest w zagłębieniu. 
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wzmacniaczy, niż mikrofonów pojemnościowych. 
Podłączyłem przykładowo: Tech 21 Bass D.I. który 
spisuje się doskonale w roli przedwzmacniacza dla 
gitary akustycznej. 

Ustawienia fabryczne, dedykowane aplikacjom PA, 
charakteryzują się najlepszym brzmieniem. W ich 
przypadku procesor wspomaga bass w zachowaniu 
liniowego przetwarzania sygnału w całym zakresie, 
aż do częstotliwości 15 kHz, powyżej której dodaje 
dodatkową porcję tonów wysokich. Kubatura obu-
dowy stanowi swego rodzaju fizyczne ograniczenie, 
jeśli chodzi o zdolności reprodukowania basu. Dolne 
pasmo zostało ograniczone od 50Hz, co sprawia, że 
poniżej 70Hz nie dzieje się już zbyt wiele. A co mamy 
z tego idąc w przeciwną stronę? W aplikacjach moni-
torowych, prawdopodobnie jedynymi, których ten 
fakt może niepokoić są ci perkusiści, którzy lubią fizy-
cznie czuć odpowiedź każdego uderzenia stopy po-
przez własny układ kostny, ale w takim przypadku, 
jedynym czego potrzebują, jest kombinacja monitora 
z subwooferem lub – co znacznie lepsze – z basowym 
szejkerem, przymocowanym do perkusyjnego stołka. 
Przeznaczone do uniwersalnych aplikacji zespoły 
głośnikowe o większej kubaturze obudowy, mają 
łatwiej z reprodukowaniem niższych częstotliwości 
basowych, korzystają one z efektu bass-reflex, który 
dodatkowo wzmacnia dół, a także stanowi emulację 
działania subwoofera, jednak jest to istotne tylko 
wówczas, gdy zestaw głośnikowy ustawiony jest na 
statywie i używany jako system szerokopasmowy. 
AXM 12A, również i w tym przypadku, wywiera pozy-
tywne wrażenie, pomimo że jego najmocniejsze atuty, 
są znacznie mniej eksponowane przy tego rodzaju 
zastosowaniu. Jego mocną stroną jest odsłuch w 
bliskim polu, gdzie wyraźnie skupione promieniowa-
nie o stożkowym kształcie jest „prawdziwym złotem“. 
Patrząc od drugiej strony, zamontowanie na statywie 

może okazać się niekorzystne dla rozpraszania 
wyższych częstotliwości, których równie duża część 

kierowana będzie ku górze - w stronę sufitu, co i 
ku dołowi. Problem lokalizacyjny, wynikający z 

projektu bryły zestawu, gdzie tweeter  
umieszczony jest nad wooferem, nabiera 

konkretnego znaczenia, gdy słuchacz 
znajdzie się w pewnej odległości od 

zespołu głośnikowego. Właśnie z 
tego powodu, umieszczone na sta-

tywie konwencjonalne konstrukcje o 
uniwersalnym przeznaczeniu 

sprawdzają się lepiej. Jednakże w przy-
padku skośnego podłogowego monitora, nie 

mamy do czynienia z tym problemem. Właśnie z tego 
powodu, dla potrzeb odsłuchu scenicznego inwestuje 
się w specjalnie do tego celu projektowane zespoły 
głośnikowe.

Konwencjonalne konstrukcje uniwersalnego przez-
naczenia o trapezoidalnej bryle obudowy, nie 
działają zbyt dobrze, gdy zostaną położone na 
podłodze. Jeżeli kształt rozproszenia tuby dla takiego 
zespołu głośnikowego wynosi w pozycji stojącej 90° 
x 60° (uwzględniając szerokość widowni, mniej 
dźwięku kierowane jest w stronę sufitu), co oznacza, 
że gdy zostanie on położony na podłodze, to wyko-
nawca musi pozostać w polu 60° łuku, aby słyszeć 
wysokie tony. Z uwagi na ten fakt, wiele konwencjo-
nalnych drewnianych konstrukcji umożliwiało obró-
cenie tuby o 90°. Jednakże częste bieganie, nawet z 
bezprzewodowym wkrętakiem, wokół kolejnych 
zespołów głośnikowych i obracanie ich tub, angażuje 
sporo czasu, a poza tym nie jest inspirującym, chętnie 
wykonywanym zajęciem - a już z całą pewnością nie 
kiedy chodzi o pojedynczy koncert. Co więcej, wys-
trojone na niską częstotliwość otwory w konstru-  
kcjach bass-reflex, nie są raczej niezbędne dla apli-
kacji monitorowych. Wyjątkiem są w tym przypadku 
perkusiści, dla których stosowanie konstrukcji o wie-
lofunkcyjnym przeznaczeniu w charakterze monitora 
jest wskazane: perkusiści nie przemieszczają się 
względem monitora, więc kształt rozproszenia  90° x 
60°, nie jest w tym przypadku problemem, a poza tym 
doceniają oni potężny dół, pozwalający poczuć 
odpowiedź każdego uderzenia stopy. W przypadku 
monitorowania wokalu, zdecydowaną przewagę ma 
konstrukcja, którą prezentuje AXM 12A, o 
współosiowym układzie przetworników i stożkowym 
kształcie rozproszenia.

Monitor jest również pewnego rodzaju scenicznym 
meblem. Przyjemnie jest więc wspiąć się na niego 
od czasu do czasu. W przypadku AXM 12A możesz to 
śmiało zrobić! Sprężysta kratka wprawdzie ugina się 
nieco, ale natychmiast powraca do pierwotnego 
położenia nie zachowując widocznych wgnieceń. 

Górna krawędź jest wystarczająco solidna, by 
utrzymać cały ciężar twojego ciała lub by móc się od 
niej odbić. Krzepiące jest również to, że kabel 
zasilający jest wyjątkowo długi, co przekłada się na 
mniejszą ilość rozdzielaczy prądowych na scenie.
Dynacord AXM 12A jest przekonujący pod każdym 
względem. Ktoś mógł słyszeć głośniejszy i większy 
monitor, ale ten kto myśli, że niezbędna jest większa 
moc, popełnia zasadniczy błąd. Lepiej jest użyć moni-
tora, ograniczonej mocy, którego dźwięk trafia w 
ściśle określony cel. Dźwięk na scenie nie powinien  
być zbyt głośny. Kompleksowe kierowanie sygnału 
oraz możliwość jego kontrolowania, jaką zapewnia 
AXM 12A, są wzorcowe pod tym względem. 3-punk-
towy korektor graficzny, parametryczna regulacja 
średniego zakresu pasma, a także przestrajalne filtry: 
notch i górnoprzepustowy, a do tego zestaw go-
towych ustawień fabrycznych o różnych charaktery-
stykach, przewidzianych dla pojedynczych aplikacji 
monitorowych, pary monitorów oraz uniwersalnych 
aplikacji szerokopasmowych, stanowi bogate 
wyposażenie w narzędzia umożliwiające nie tylko 
kontrolowanie brzmienia w szerokim zakresie, ale też 
i skuteczną broń w zwalczaniu sprzężeń akustycz-
nych. Wyposażenie AXM 12A w wejściowe złącza ty-
pu: "combo" z możliwością indywidualnego załączania 
zasilania phantom dla każdego z wejść, jest kolejnym, 
nowatorskim i bardzo korzystnym rozwiązaniem. 
Standardowych rozmiarów gniazdo montażowe, 
pozwalające na zainstalowanie monitora na statywie 
głośnikowym, a także opcja kontrolowania parametru 
opóźnienia sygnału, zwiększają dodatkowo zakres 
możliwości uniwersalnego wykorzystania tego 
urządzenia. Niemniej jednak najważniejszymi zaleta-
mi są jakość reprodukowanego dźwięku i jego 
wyraźne, centralnie zdefiniowanie rozproszenie o 
stożkowym kształcie, które wynika ze współosiowej 
konfiguracji przetworników – design, który niesie ze 
sobą dwie kolejne zalety: konstrukcja monitora jest 
kompaktowa i lekka.  6Jan-Friedrich Conrad   

 › Dynacord AXM 12A

 › Dystrybutor  Dynacord, 
www.dynacord.de

 › Cena   (RRP) 1.069 EUR
 › Ocena

  Wyjątkowo liniowa charakterystyka
  Doskonała kierunkowość rozproszenia
  Kompaktowe wymiary i mały ciężar  
  własny 
   Bardzo szeroki zakres możliwości
  Zasilanie phantom i quasi-
  parametryczne EQ 
  Filtry low-cut i notch
  Funkcja MIX OUT oraz Delay

Podsumowanie

Doskonale dostosowany do potrzeb scenicznych: 

solidna, metalowa kratka jest w stanie sprostać tru-

dom standardów rockowego koncertu.
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