
Boxă full-range cu două căi, Panaray 302 A folosește design-ul 
patentat Articulated Array® pentru a reproduce sunetul pe o arie 
întinsă de audiție, făcând astfel ca un număr mai mic de boxe să 
ofere o acoperire mai mare. O incintă de bas patentată Acoustimass® 
conferă bași profunzi fără distorsiuni.

Multe boxe de interior/exterior își pierd o mare parte din impact 
afară. Boxa 302 A – rezultatul multor ani de cercetare, inovație 
tehnologică și testare riguroasă – este proiectată pentru a conferi 
sunet impecabil pe întregul spectru acustic atât în interior, 
cât și în exterior.

Toate boxele 302 A sunt echipate cu suporturi rezistente 
pentru montare, cu șuruburi de blocare cu flanșă, care fixează 
în siguranță boxele la locul dorit pe pereți sau pe plafon.

Boxa 302 A este deopotrivă stilată și durabilă. Aspectul său 
distinctiv este preferat de arhitecți și designeri, fără a copleși 
mediul ambiant. Pentru aceste boxe nu este necesară egalizare 
activă.

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
75 Hz la 16k Hz (±3 dB)

Impedanță:
6 Ω (Conectare fără transformator) 
70V: 25 Ω la 200 W  
100V: 50 Ω la 200 W

Dispersie:
Orizontal: 175° 
Vertical: 90°

Putere absorbită:
100 W Continuu (400 W maxim)

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
102 dB -SPL

Sensibilitate (pink noise):
82 dB-SPL @ 1W, 1m

Configurare:
70V/100V  
(25W, 50W, 100W, 200 W)

Conectori:
Terminale cu șurub

Dimensiuni:
340 x 140 x 307 mm (Î x L x A) 
Greutate:
3,9 kg (inclusiv transformator) 

Culoare:
negru sau alb

Piese pentru montare incluse:
Suport U de instalare rapidă 
cu suport în unghi pentru 
transformator și piese: pentru 
plafon la 90° și pentru perete la 30°. 

Tehnologia și proiectarea avansată Bose® fac ca produsele 
noastre să confere performanță superioară, fără a genera 
probleme de volum, greutate sau lipsă a spațiului așa cum fac 
boxele profesionale convenționale. Patru difuzoare full-range 
patentate de 4.5” și egalizarea activă conferă reproducerea 
cu acuratețe a vocilor, cât și a instrumentelor acustice. 
Design-ul boxelor ajută de asemenea la reproducerea muzicii 
înregistrate, cu mult mai multă căldură și emoție, redând 
sentimentul unei reprezentații live. 

Configurarea conform sistemului patentat Articulated Array® 
poziționează boxele astfel încât dispersia să se realizeze pe arie 
orizontală cât mai largă și verticală cât mai îngustă. Boxele 
Panaray 402 seria II fac parte din linia de boxe Installed Anywhere®. 
Difuzoarele avansate au fost reproiectate pentru a face față în 
medii extreme. Acestea rezistă în condiții grele precum vânt, 
ploaie, zăpadă și lapoviță.

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
90 Hz la 17kHz (±3 dB)

Impedanță:
8 Ω

Dispersie:
120° orizontal, 60° vertical

Putere absorbită:
120 W continuu

Sensibilitate:
89 dB-SPL @ 1W, 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
115 dB-SPL

Conectori:
Conectori Dual NL4

Dimensiuni:
592 x 208 x 202 mm (Î x L x A) 

Greutate:
7 kg

Culoare:
Negru sau alb

PANARAY® 302™ A
BOXE

PANARAY 402® SERIA II
BOXE
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PANARAY® 502® A
BOXE

PANARAY 802® SERIA III
BOXE

Boxele Panaray 502 A sunt proiectate să confere sunet de înaltă 
calitate pentru instalații permanente. Acest sistem inovator 
conferă acoperire uniformă a tuturor frecvențelor. Forma sa 
compactă o face să fie potrivită pentru spații în care estetica și 
perspectiva publicului sunt importante, spații precum săli de 
spectacole, teatre, aeroporturi, săli de sport sau atrium-uri.

La baza acestui sistem se află boxa de frecvențe medii și înalte 
Panaray 502 A. În spatele fiecărei grille se află cinci difuzoare 
full-range de 4.5” dispuse matriceal, conform tehnologiei 
patentate. Aceasta permite un mai mare control al acoperirii 
pe orizontală și verticală, Panaray 502 A devenind astfel o alegere 
excelentă pentru aplicații de anunțuri, discursuri și muzică.

Dimensiunea compactă a boxelor Panaray 502 A previne 
interferența cu mediul ambiant și decorurile existente. Iar 
cu modulul ascuns Panaray 502 B pentru un plus de bas, acest 
sistem devine și mai discret vizual. În completare, atât pentru 
boxele array Panaray 502 A, cât și pentru  boxele Panaray 502 B, 
carcasele pot fi vopsite pentru a se contopi și mai mult în orice 
mediu.

Această boxă profesională emblematică de la Bose® a fost 
reproiectată pentru a conferi un grad și mai mare de performanță, 
versatilitate și durabilitate. Opt difuzoare patentate full-range 
de 41/2” împreună cu egalizarea activă reproduc vocile 
și instrumentele cu acuratețe și căldură – atât la volume joase, 
cât și înalte.

Configurarea conform sistemului patentat Articulated Array® 
conferă sunet clar, natural și acoperire uniformă pe o suprafață 
de audiție cât mai largă, eliminând așa numitele „puncte-moarte”. 
Dimensiunea optimă a boxelor Panaray 802® seria III permite 
publicului să vadă mai mult din eveniment și mai puțin din boxe.

Panaray 802® seria III fac parte din linia de boxe Installed Anywhere®. 
Acestea întrunesc cele mai stricte standarde Bose pentru 
folosirea la exterior. Difuzoarele au fost îmbunătățite pentru a 
face față celor mai dure condiții. Conectorii input/output sunt 
construiți pentru a fi fermi și de nădejde, iar carcasa robustă, 
dar ușoară, ranforsată din polietilenă rezistă la condiții 
meteorologice extreme și la deplasări frecvente.

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
150 Hz la 17kHz (±3 dB)

Impedanță:
8 Ω

Dispersie:
120° orizontal, 70° vertical

Putere absorbită:
150 W continuu

Sensibilitate:
90 dB-SPL @ 1W, 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
112 dB-SPL

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
60 Hz la 15kHz (±3 dB)

Impedanță:
8 Ω

Dispersie :
120º horizontal, 100º vertical 

Putere absorbită:
240 W continuu

Sensibilitate:
91 dB-SPL @ 1W, 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
116 dB-SPL

Conectori:
Conectori Dual NL4 și regletă 
contacte

Dimensiuni:
603 x 146 x 179 mm (Î x L x A) 

Greutate:
6,8 kg

Culoare:
Negru sau alb

Conectori:
Conectori Dual NL4

Dimensiuni:
334 x 520 x 327 mm (Î x L x A) 

Greutate:
16,8 kg

Culoare:
Negru

GAMA DE PRODUSE PANARAY



Acolo unde claritatea și acuratețea sunt esențiale, boxele-coloană 
line array Bose Panaray MA12 își dovedesc adevărata performanță. 
Aceste boxe inovatoare conferă inteligibilitate a dialogurilor și 
sunet natural pentru muzică, până și în cele mai provocatoare 
medii– cele fără tratament acustic ori tratate foarte puțin. 
O incintă verticală cu douăsprezece difuzoare de 2.25” conferă 
control al dispersiei pe o arie orizontală cât mai largă și verticală 
cât mai îngustă. Boxele Panaray MA12 reproduc întregul spectru 
acustic vocal (155 Hz-12 kHz), fără a necesita prezența unui 
crossover. Ca rezultat, Panaray MA12 este surprinzător de eficientă, 
conferind dialoguri cu acuratețe. Folosită de una singură sau 
stivuită împreună cu mai multe, Panaray MA12 conferă sunet 
premium dintr-o incintă subțire care practic se potrivește perfect 
în cele mai multe spații.

Pentru o singură boxă Panaray se poate controla comportamentul 
acesteia în spectrul de frecvențe 2-13 kHz pe o distanță de apx. 20m. 
Boxele Panaray MA12 pot fi dispuse una deasupra celeilalte pentru 
controlul sunetului la distanță mare.

Boxele-coloană line array Panaray MA12 reprezintă o soluție 
simplă și rentabilă pentru spații cu timp mare de reverberație.

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
155 Hz la 12kHz (±3 dB) 

Impedanță:
8 Ω 
(Este disponibil opțional 
transformator pentru funcționare 
la 100 V)

Dispersie:
145º orizontal  
(-6dB media, 1-4 kHz)
Vertical: pe înălțimea boxei 

Putere absorbită:
300 W continuu

Sensibilitate:
88 dB-SPL @ 1W, 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
113 dB-SPL

Conectori:
Conectori Dual NL4

Dimensiuni:
984 x 105 x 128 mm (Î x L x A)  

Greutate:
8,5 kg

Culoare: 
Negru sau alb

Boxele-coloană line array Panaray MA12EX sunt proiectate pentru 
folosirea la interior sau exterior, acolo unde sunetul full-range 
pentru muzică și acuratețea dialogurilor sunt necesare. 
Boxa Panaray MA12EX este proiectată să confere performanțe 
full-range pentru muzică, de la 75 Hz la 13 kHz (-3dB) fără a 
necesita adăugarea de bași suplimentari. Poate fi montată 
singură sau în configurații de boxe multiple. Este potrivită pentru 
aplicații de interior sau exterior cum ar fi biserici și lăcașuri de cult, 
spații multifuncționale, recreative, restaurante, săli de spectacole, 
stații de transport în comun, săli  de sport, atrium-uri și mall-uri.

Pentru o singură boxă Panaray se poate controla comportamentul 
acesteia în spectrul de frecvențe 2-13 kHz pe o distanță de apx. 20m. 
Boxele Panaray MA12EX pot fi dispuse una deasupra celeilalte 
pentru controlul sunetului la distanță mare.

Boxele-coloană line array Panaray MA12EX reprezintă o soluție 
simplă și rentabilă pentru spații cu timp mare de reverberație.

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
75 Hz - 13 kHz(±3 dB)

Impedanță:
8 Ω 
(Este disponibil opțional 
transformator pentru funcționare 
la 100 V)

Dispersie:
160º orizontal 
(-6dB media, 1-4 kHz)
Vertical: pe înălțimea boxei 

Putere absorbită:
150 W continuu

Sensibilitate:
87 dB SPL/1 W @ 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
109 dB-SPL

Conectori:
Doi conectori Neutrik cablați paralel
Conectori Speakon® NL4
Regletă cu două contacte 

Dimensiuni:
985 x 104 x 139 mm (Î x L x A)

Greutate:
9,4 kg

Culoare: 
Negru sau alb

PANARAY® MA12
BOXE-COLOANĂ LINE ARRAY

PANARAY MA12EX
BOXE-COLOANĂ LINE ARRAY
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PANARAY® MB4
BOXE BAS MODULARE

PANARAY 502 B
BOXE BAS MODULARE

Pentru îmbunătățirea sunetului de joasă frecvență, boxa bas 
modulară de 200 wați Panaray MB4 conferă performanță, 
rentabilitate și flexibilitate. Sunetul reprodus, lățimea de bandă 
și dimensiunile o fac deosebit de valoroasă, atât folosită de una 
singură, cât și în sistem bloc pentru a extinde frecvențele joase 
ale sistemelor dumneavoastră profesionale. MB4 poate fi 
folosită în instalații permanente, cât și ca element portabil 
pentru DJ și îmbunătățirea sunetului live.

Cu un răspuns în frecvență de 40-300 Hz, MB4 se potrivește 
cu ușurință cu orice boxă profesională Bose®. Dimensiunea 
redusă și design-ul modular permit ca aceste incinte să fie 
combinate pentru a aduce un plus de bași. Drept rezultat, puteți 
potrivi nivelurile de presiune sonoră de frecvență joasă cu 
ieșirea celorlalte boxe din sistemul dumneavoastră. 
MB4 este proiectată pentru a fi folosită cu Panaray 302™ A, 402® 
seria II, 502® A, 802® seria III, MA12/MA12EX. MB4 poate fi folosită, 
de asemenea, pentru a forma sisteme de tip bass-array.

Panaray 502B conferă acoperire uniformă pe toate frecvențele 
de bas. Forma sa compactă o face să fie potrivită pentru spații în 
care estetica și perspectiva publicului sunt importante, spații 
precum biserici și lăcașuri de cult, săli de spectacole, teatre, săli 
de sport, mall-uri sau atrium-uri.

Pentru instalații care necesită o extindere suplimentară pentru 
bași, Panaray 502B permite sistemului un răspuns în frecvență 
joasă până la 55 Hz. Folosind tehnologia exclusivă a boxelor 
Acoustimass, sursa sunetului de joasă frecvență nu poate fi 
localizată, astfel că incinta poate fi plasată oriunde – chiar și 
ascunsă vederii. 

Panaray 502B face astfel ca sistemul audio să fie și mai discret 
din punct de vedere vizual. În plus, incinta poate fi vopsită 
pentru a se contopi în orice mediu ambiant.

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
45 Hz la 310 Hz (±3 dB)

Impedanță:
8 Ω

Putere absorbită:
200 W continuu

Sensibilitate:
87 dB-SPL @ 1W, 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
110 dB-SPL

Conectori:
Conectori Dual NL4

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
50 Hz la 140 Hz (±3 dB)

Impedanță:
8 Ω

Putere absorbită:
450 W continuu

Sensibilitate:
90 dB-SPL @ 1W, 1m

Nivel de presiune sonoră maxim:
116 dB-SPL 

Conectori:
Conectori Dual NL4 și regletă cu 
contacte

Dimensiuni:
678 x 260 x 463 mm (Î x L x A)

Greutate:
20 kg

Culoare:
Negru sau alb

Dimensiuni:
787 x 356 x 394 mm (Î x L x A) 

Greutate:
38,6 kg 

Culoare:
Negru sau alb

GAMA DE PRODUSE PANARAY



Compacte și versatile, aceste boxe de podea vă oferă opțiuni 
flexibile de poziționare, cu un design discret, fiind ideale pentru 
instalarea acolo unde prioritățile sunt performanța și estetica. 
Sunt prevăzute cu un difuzor de 5.25” într-o incintă cu 
posibilități multiple de poziționare cu trei difuzoare de 2.25” 
dispuse conform design-ului patentat Articulated Array®.

Această combinație inovatoare dintre forma incintei și 
tehnologia unică Bose® permite ca Panaray 310M să fie folosită 
în trei poziții diferite pentru aproape orice tip de aplicații pentru 
monitoare de podea: mix individual, mix pentru scenă adâncă 
și mix pentru scenă îngustă.

Folosind tehnologia exclusivă Bose®, Panaray 310M reprezintă 
o soluție eficientă pentru sisteme noi sau deja existente, 
în biserici și lăcașuri de cult, săli de spectacole, centre de artă 
și spații multifuncționale. Sunt proiectate pentru aplicații 
de scenă de dimensiuni mici-medii, cum ar fi spectacole școlare, 
fosa orchestrei, evenimente cu muzică live și discursuri publice.

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
70 Hz la 16kHz (± 3 dB)

Impedanță:
8 Ω 
Dispersie:
45° poziție individuală:
60° orizontal, 120° vertical
60° grup – poziție depărtare:
120° orizontal, 60° vertical
40° grup – poziție apropiere:
120° orizontal, 60° vertical

Putere absorbită:
100 W

Sensibilitate:
91 dB @ 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL):
111 dB-SPL 
117 dB-SPL (maxim)

Conectori:
Conectori Dual NL4

Dimensiuni:
318 x 361 x 211 mm (Î x L x A) 

Greutate:
6 kg

Culoare:
Negru

Aceste boxe array de podea cu posibilități multiple de poziționare 
conferă un înalt grad de presiune sonoră (SPL), precum și opțiuni 
versatile de acoperire. Sunt prevăzute cu două difuzoare de 5.25” 
într-o incintă cu posibilități multiple de poziționare cu șase 
difuzoare de 2.25” dispuse matriceal conform design-ului patentat 
Articulated Array®. 

Această combinație inovatoare dintre forma incintei și tehnologia 
unică Bose® permite ca Panaray 620M să fie folosită în trei poziții 
diferite pentru aproape orice tip de aplicații pentru monitoare 
de podea: mix individual, mix pentru scenă adâncă și mix pentru 
scenă îngustă.

Folosind tehnologia exclusivă Bose®, Panaray 620M reprezintă 
o soluție eficientă pentru sisteme noi sau deja existente, 
în biserici și lăcașuri de cult, săli de spectacole, centre de artă 
și spații multifuncționale. Sunt proiectate pentru aplicații de 
scenă de dimensiuni mici-medii, cum ar fi spectacole școlare, 
fosa orchestrei, evenimente cu muzică live și discursuri publice.

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
70 Hz la 16kHz (± 3 dB)

Impedanță:
8 Ω

Dispersie:
45° poziție individuală:
40° orizontal, 120° vertical
60° grup – poziție depărtare:
120° orizontal, 40° vertical
40° grup – poziție apropiere:
120° orizontal, 40° vertical

Putere absorbită:
200 W

Sensibilitate:
90 dB @ 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL): 

113 dB-SPL 
119 dB-SPL (maxim)

Conectori:
Conectori Dual NL4

Dimensiuni:
318 x 523 x 266 mm (Î x L x A)

Greutate:
10 kg

Culoare:
Negru

PANARAY® 310M
MONITOARE PENTRU PODEA

PANARAY 620M
MONITOARE PENTRU PODEA


