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GAMA DE PRODUSE CONTROLSPACE®

PROCESOARE DE SUNET

Gama de procesoare de sunet Bose® ControlSpace ESP oferă 
procesare avansată de semnal care îndeplinește cerințele 
actuale foarte stricte în privința timpului de răspuns scăzut, 
conversiei digitale de înaltă calitate și aplicațiilor audio 
cu zgomot mic și dinamică mare. Cu posibilitatea de alegere 
între trei modele cu intrări analogice sau un model flexibil 
care poate fi personalizat cu până la 64 canale audio digitale 
sau analogice, procesoarele ControlSpace ESP conferă o soluție 
pentru aproape orice proiect.

Produsele Bose ESP oferă multiple soluții pentru rețele audio 
cu Dante™ și carduri de extindere CobraNet® (CobraNet numai 
pentru ControlSpace ESP-00 II) pentru rutare audio între 
procesoarele Bose ESP, amplificatoarele PowerMatch® și produse 
ale terților. Conectivitatea ESPLink, disponibilă la toate modelele 
de procesoare ESP, conferă o magistrală pe 8 canale pentru 
distribuirea conținutului audio digital către amplificatoare 
montate în același rack.

Toate dispozitivele ControlSpace ESP dispun de o platformă DSP 
cu o multitudine de algoritmi de procesare a semnalului audio; 

toate sunt activate folosind programul Bose ControlSpace 
Designer™.

Programul ControlSpace Designer™ este folosit pentru a configura 
atât procesarea de semnal și posibilitățile de control ale 
procesoarelor ControlSpace ESP, cât și pentru aplicarea 
actualizărilor de firmware și upgrade-urilor care îmbunătățesc 
și extind posibilitățile procesoarelor ControlSpace ESP. Programul 
ControlSpace Designer face mai simplă proiectarea, configurarea 
și controlarea unui sistem cuprins din procesoare de sunet Bose®, 
amplificatoare PowerMatch și o varietate de dispozitive de control 
pentru utilizator, folosind o interfață drag and drop” – fără a pierde 
timpul pentru programări sau scripting.

Toate procesoarele ControlSpace ESP au încorporată conectivitate 
serială (RS-232 sau Ethernet) și GPIO permițând personalizarea 
externă și integrarea cu standardele din industrie. Trei dispozitive 
elegante de control pentru utilizator – CC-64, CC-16 și CC-4 – pot fi 
folosite pentru a controla orice dispozitiv Bose din rețea.
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Bose® ControlSpace ESP-00 Seria II oferă procesare de semnal 
de înaltă calitate prin intermediul unei platforme audio flexibile. 
Până la opt carduri audio de extindere analogice și digitale 
(intrare și/sau ieșire) pot fi instalate pentru a crea sisteme audio 
personalizate.

Conectivitatea include Ethernet pentru control și configurare, 
RS-232 și GPIO  (8 intrări și 8 ieșiri)

Trei dispozitive elegante de control pentru utilizator – CC-64, 
CC-16 și CC-4 – pot fi folosite pentru a controla orice dispozitiv 
Bose din rețea.

O gamă întreagă de carduri de intrare/ieșire sunt disponibile, 
cu posibilitatea de a le combina, incluzând intrări/ieșiri de linie/
microfon, AES3, decodoare surround Dolby®/DTS® și ieșire Bose 
ESPlink pentru conectare simplificată cu amplificatoarele 
PowerMatch® montate în același rack. În completare, sunt 
disponibile carduri de rețea cu conectivitate Dante™ și CobraNet® 
și pot fi folosite pentru a ruta și distribui conținutul audio către 
orice echipament compatibil sau pot fi folosite pentru a construi 
sisteme modulare cu Bose sau produse și sisteme ale terților.

JG<:@=@:8ŭ@@

Iìjglej��e�]i\Zm\eŮì1
20 Hz – 20 kHz (+0,5 dB/-2,0 dB)

K?;"E1�
0,01% la +4 dBu (A-weighted/20 Hz 
– 20 kHz)

J\gXiXi\X�ZXeXc\cfi1
 -90 dB la nivel nominal de intrare și 

ieșire, 1 kHz

>XdX�[`eXd`Zì1�
 108 dB (tipic), A-weighted, 20 Hz 

– 20 kHz, Analog prin procesorul de 
semnal

GifZ\jfi�[\�j\deXc1
Patru procesoare digitale de semnal 
în virgulă mobilă de 32 biți, 200 MHz

Eldìi�dXo`d�[\�fg\iXŮ``1
6,4 GIPS / 4,8 GFLOPS
Delay: 288 s

K`dg�[\�iìjglej1
860 Ps (de la intrare analogică la ieșire 
analogică) 
Convertoare A/D și D/A: 24 biți
Rata de eșantionare: 48 kHz

:XgXZ`kXk\X�ZXeXc\cfi�Xl[`f1
Până la opt plăci audio de extindere 
analogice și digitale (intrare și/sau 
ieșire) 
Până la 64 (bi-direcționale, digitale și/
sau analogice)
Până la 32 canale analogice (în 
grupuri de câte 4)

@ekiìi`�Xl[`f1

:fe\Zkfi`#�@ekiXi\1�
5,08 mm Euroblock, 3 pini

@dg\[XeŮì�`ekiXi\1
2,4 k: @ 1kHz (cu sau fără phantom 
power)
Nivel maxim de intrare: +24 dBu

Q^fdfk�\Z_`mXc\ek�g\�`ekiXi\1
-115 dB la -60 dBu (A-weighted/20 
Hz – 20 kHz)

G_Xekfd�Gfn\i1
+15 VDC, selectabil per intrare

J\kìi`�^X`e1
0/14/24/42/48/54/64 dB canale de 
ieșire

@\Ŭ`i`�Xl[`f
5.08 mm Euroblock, 3 pini

@dg\[XeŮì�`\Ŭ`i\1
200: (sarcină nominală 600:)

E`m\c�dXo`d�[\�`\Ŭ`i\1
+24 dBu

Q^fdfk�i\q`[lXc�g\�`\Ŭ`i\1
-110 dBu 
(A-weighted/20 Hz – 20 kHz)

E`m\c�[\�`\Ŭ`i\�efd`eXc1
+4 dBu

CONTROLSPACE® ESP-00 SERIA II
PROCESOR DE SUNET
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CONTROLSPACE® ESP-880
PROCESOR DE SUNET

Procesorul de sunet Bose® ControlSpace ESP-880 este 
un procesor de semnal de înălțime 1U cu configurație audio 8x8 
analogică, ieșire ESPLink cu 8 canale încorporată și un slot pentru 
extindere digitală, pregătit pentru compatibilitatea cu un card 
audio de rețea opțional Dante™. Acest model îndeplinește cerințele 
actuale foarte stricte în privința procesării audio cu timp de răspuns 
mic cu o înaltă calitate a conversiei digitale și procesare de 
semnal puternică, totul la un preț rezonabil.

Configurarea echipamentelor și a dispozitivelor de control este 
realizată cu programul Bose ControlSpace Designer™. 

Conectivitatea include Ethernet pentru control și configurare, 
RS-232 serial și GPIO cu 5 intrări și 5 ieșiri, precum și suport 
pentru dispozitivele de control și volum Bose.

JG<:@=@:8ŭ@@

Iìjglej��e�]i\Zm\eŮì1
20 Hz – 20 kHz (+0,3 dB/-0,1 dB)

K?;"E1
0,002% la +4 dBu  
(A-weighted/20 Hz – 20 kHz)

J\gXiXi\X�ZXeXc\cfi1
 -105 dB la +4 dBu, 1 kHzz

>XdX�[`eXd`Zì1
 115 dB A-weighted, 20 Hz – 20 kHz, 

analog prin procesor de semnal 
integrat

J`^eXc�GifZ\jjfi1�
32-bit fixed/floating-point DSP + 
ARM, 456 MHz

GifZ\jfi�[\�j\deXc1�
32 biți virgulă mobilă DSP+ ARM, 
456 MHz

Eldìi�dXo`d�[\�fg\iXŮ``1
3,6 GIPS / 2,7 GFLOPS
Delay: 43 s

imp de răspuns
860�Ps (de la intrare analogică la 
ieșire analogică)
Convertoare A/D și D/A: 24 biți
Rata de eșantionare: 48 kHz

@ekiìi`�Xl[`f

:XeXc\�[\�`ekiXi\1�
8 analogice (simetrice, nivel mic/line), 
16 digitale (prin intermediul unui card 
opțional)

:fe\Zkfi`#�@ekiXi\1�
3,81 mm Phoenix Contact®, 6 pini

@dg\[XeŮì�`ekiXi\1�
12 k: @ 1kHz (cu sau fără phantom 
power 

Ni el maxim de intrare: +24 dBu

Q^fdfk�\Z_`mXc\ek�g\�`ekiXi\1�
-118 dB la setarea intrării la o valoare 
de 48 dB
Phantom Power: +48 VDC, 10 mA, 
selectabil per intrare

J\kìi`�^X`e1
0/14/24/32/48/54/64 dB 

@\Ŭ`i`�Xl[`f

:XeXc\�[\�`\Ŭ`i\1
8 analogice (simetrice, nivel de linie)
16 digitale (prin intermediul unui card 
opțional)

:fe\Zkfi`#�@\Ŭ`i\1�
3,81 mm Phoenix Contact®, 6 pin 
(analogic), EIJA optic (ESPLink)

@dg\[XeŮì�`\Ŭ`i\1�
200: 

E`m\c�dXo`d�[\�`\Ŭ`i\1
+24 dBu

GAMA DE PRODUSE CONTROLSPACE



CONTROLSPACE® ESP-1240
PROCESOR DE SUNET

Procesorul de sunet Bose® ControlSpace ESP-1240 este un procesor 
de semnal cu o înălțime de 1U cu o configurație audio analogică 
12x4, ieșire ESPLink cu 8 canale încorporată și un slot pentru 
extensie digitală, pregătit pentru compatibilitatea cu un card 
audio de rețea opțional Dante™. Acest model îndeplinește 
cerințele actuale foarte stricte în privința procesării audio cu o 
înaltă calitate a conversiei digitale și procesare de semnal 
puternică, totul la un preț rezonabil.

Configurarea echipamentelor și a dispozitivelor de control este 
realizată cu programul Bose ControlSpace Designer™. 

Conectivitatea include Ethernet pentru control și configurare, 
port serial RS-232 și GPIO cu 5 intrări și 5 ieșiri, precum și suport 
pentru dispozitivele de control și volum Bose.

JG<:@=@:8ŭ@@

Iìjglej��e�]i\Zm\eŮì1
20 Hz – 20 kHz (+0,3 dB/-0,1 dB)

K?;"E1
0,002% la +4 dBu (A-weighted/
20 Hz – 20 kHz)

J\gXiXi\X�ZXeXc\cfi1�
 -105 dB la +4 dBu, 1 kHz

>XdX�[`eXd`Zì1
 115 dB A-weighted, 20 Hz – 20 kHz, 

analog prin procesor de semnal 
integrat

GifZ\jfi�[\�j\deXc1�
32 biți virgulă mobilă DSP+ ARM, 
456 MHz

Eldìi�dXo`d�[\�fg\iXŮ``1
3,6 GIPS / 2.7 GFLOPS

;\cXp1�
 43 s 

K`dg�[\�iìjglej1
860 Ps (de la intrare analogică la 
ieșire analogică)
Convertoare A/D și D/A: 
24 biți

IXkX�[\�\ŬXek`feXi\1��
48 kHz

@ekiìi`�Xl[`f

:XeXc\�[\�`ekiXi\1
12 analogice (simetrice, nivel mic/
line), 16 digitale (prin intermediul unui 
card opțional)

:fe\Zkfi`#�@ekiXi\1�
3,81 mm Phoenix Contact®, 6 pini

@dg\[XeŮì�`ekiXi\1
12 k: @ 1kHz (cu sau fără phantom 
power)

E`m\c�dXo`d�[\�`ekiXi\1��
 +24 dBu

Q^fdfk�\Z_`mXc\ek�g\�`ekiXi\1�
-118 dB la setarea intrării la o valoare 
de  48 dB

G_Xekfd�Gfn\i1�
+48 VDC, 10 mA, selectabil  
per intrare

J\kìi`�^X`e1
0/14/24/32/48/54/64 dB 

@\Ŭ`i`�Xl[`f
Canale de ieșire: 4 analogice 
(simetrice, nivel de linie)
16 digitale (prin intermediul unui card 
opțional)

:fe\Zkfi`#�@\Ŭ`i\1�
3,81 mm Phoenix Contact®, 6 pin 
(analogic), EIJA optic (ESPLink)

@dg\[XeŮì�`\Ŭ`i\1
200:

E`m\c�dXo`d�[\�`\Ŭ`i\1
+24 dBu
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CONTROLSPACE® ESP-4120
PROCESOR DE SUNET

Procesorul de sunet Bose® ControlSpace ESP-4120 este un este 
un procesor de semnal cu o înălțime de 1U cu o configurație 
audio analogică de 4 intrări cu 12 ieșiri, ieșire ESPLink cu 8 canale 
încorporate și un slot liber pentru card audio de rețea. Acest 
model îndeplinește cerințele actuale foarte stricte în privința 
procesării audio cu o înaltă calitate a conversiei digitale 
și procesare de semnal puternică, totul la un preț rezonabil.

Configurarea echipamentelor și a dispozitivelor de control este 
realizată cu programul Bose ControlSpace Designer™. 
Conectivitatea include Ethernet pentru control și configurare, 
port-serial RS-232, GPIO cu 5 intrări și 5 ieșiri, precum și suport 
pentru dispozitivele de control și volum Bose.

JG<:@=@:8ŭ@@

Iìjglej��e�]i\Zm\eŮì1
20 Hz – 20 kHz (+0,3 dB/-0,1 dB) la 
+4 dBu nivel de ieșire nominal

K?;"E1
0,002% la +4 dBu (A-weighted/
20 Hz – 20 kHz)

J\gXiXi\X�ZXeXc\cfi1
 -105 dB la +4 dBu, 1 kHz

>XdX�[`eXd`Zì1
 115 dB A-weighted, 20 Hz – 20 kHz, 

analog prin procesor de semnal 
integrat 

GifZ\jfi�[\�j\deXc1�
32 biți virgulă mobilă DSP+ ARM, 
456 MHz

Eldìi�dXo`d�[\�fg\iXŮ``1
3,6 GIPS / 2,7 GFLOPS

;\cXp1��
43 s

K`dg�[\�iìjglej1
860 Ps (de la intrare analogică la 
ieșire analogică) 

:fem\ikfXi\�8&;�Ŭ`�;&81

24 biți

IXkX�[\�\ŬXek`feXi\1�

48 kHz

@ekiìi`�Xl[`f

:XeXc\�[\�`ekiXi\1
4 analogice (simetrice, nivel mic/line), 
16 digitale (prin intermediul unui card 
opțional)

:fe\Zkfi`#�@ekiXi\1
3,81 mm Phoenix Contact®, 6 pini

@dg\[XeŮì�`ekiXi\1�
12 k: @ 1kHz (cu sau fără phantom 
power)

E`m\c�dXo`d�[\�`ekiXi\1
24 dBu

Q^fdfk�\Z_`mXc\ek�g\�`ekiXi\1�
-118 dB la setarea intrării la o valoare 
de 48 dB 

G_Xekfd�Gfn\i1��
+48 VDC, 10 mA, selectabil per intrare

J\kìi`�^X`e1
0/14/24/32/48/54/64 dB  

@\Ŭ`i`�Xl[`f

:XeXc\�[\�`\Ŭ`i\1�
12 analogice (simetrice, nivel de linie)
16 digitale (prin intermediul unui card 
opțional)

:fe\Zkfi`#�@\Ŭ`i\1�
3,81 mm Phoenix Contact®, 6 pin 
(analogic), EIJA optic (ESPLink)

@dg\[XeŮì�`\Ŭ`i\1�
200: 

E`m\c�dXo`d�[\�`\Ŭ`i\1�
+24 dBu



Procesorul de sunet Bose® ControlSpace SP-24 simplifică 
optimizarea sistemelor audio 2x4 instalate sau portabile. 
Folosiți interfața simplă a panoului frontal pentru operațiuni 
de bază ori programul intuitiv SP-24 Editor pentru acces complet 
la toate setările de procesare a semnalului.

Spre deosebire de multe alte procesoare de sunet ce oferă 
inferfețe pentru utilizator complicate, SP-24 păstrează simplă 
interfața panoului frontal, cu opțiuni de bază pentru preset/
scene recall și gain/delay. Pentru reglaje complete, programul 
simplu și intuitiv SP-24 Editor oferă acces la toate setările 
de procesare a semnalului și rutare, conectat live sau offline. 
Scenele create cu programul SP-24 Editor pot fi salvate local 
într-un PC sau, folosind o conexiune USB, pot fi stocate în hard-ul 
procesorului SP-24.  Accesul complet include rutarea de canale, 
egalizare pe 9 benzi pe intrare și ieșire, filtre trece bandă, 
întârzieri, limitatoare, gain și controlul polarității.

Pot fi create curbe de egalizare speciale pentru boxe sau pot fi 
folosite egalizările profesionale Bose pentru o setare rapidă, 
optimizată. Configurația include conectori standard simetrici 
XLR pentru conectarea simplă cu dispozitivele sursă, 
amplificatoare și boxe amplificate.

JG<:@=@:8ŭ@@

>Xdì�[`eXd`Zì1
107 dB (typical)

IXkX�[\�\ŬXek`feXi\1
48 kHz

:XeXc\�[\�`ekiXi\1
2 canale

:XeXc\�[\�`\Ŭ`i\1
4 canale

CONTROLSPACE® SP-24
PROCESOR DE SUNET

CONTROLSPACE CC-16
Bose ControlSpace CC-15, dispozitiv de control de zonă, pentru montarea pe perete. 
Este proiectat pentru a oferi control utilizatorului asupra sistemelor ControlSpace.

GAMA DE PRODUSE CONTROLSPACE
DISPOZITIVE DE CONTROL PENTRU UTILIZATOR

CONTROLSPACE CC-4
Un dispozitiv de control de cameră, pentru montarea pe perete, simplu de utilizat și elegant. 
Se folosește pentru controlul volumului și selectarea surselor.

CONTROLSPACE CC-64
Bose ControlSpace CC-64 este un dispozitiv de control de rețea elegant, programabil. 
Conferă utilizatorilor o interfață simplă și logică pentru sistemele ControlSpace.

DF;LC�G<EKIL�@EKIëI@�CF:8C<�:FEKIFCJG8:<
Modulul pentru intrări locale conferă conectare simplă a surselor audio cu o intrare de linie și una 
de microfon.


