
elegance, dravost a síla

VERSE, nová značka na českém trhu v oboru profesionální audio techniky představuje reprosystémy Insider a D:sider. Italská společnost s více než 100 letou 
tradicí využívá nejmodernější technologie i klasické postupy založené na dlouholetých zkušenostech zaměstnanců (od zpracování dřeva a jiných přírodních 
materiálů až po návrhy a konstrukce zesilovačů a digitálních procesorů). Nejen z těchto důvodů patří bez nadsázky reproboxy VERSE ke špičkovým produktům 
ve své kategorii na našem trhu. Vynikají vysokou kvalitou dílenského zpracování a skvělým zvukovým projevem. 

KDE OSTATNÍ KONČÍ, VERSE ZAČÍNÁ - VÍCE NEŽ 143dB PRO VAŠE AKCE!

Koncepce produktů Verse

Systémy Verse jsou založené na koncepci částečně odlišné od dnešních běž-
ných audio systémů.

Každý model (a to včetně toho nejmenšího), je určen i pro samostatný pro-
voz s velkou výkonovou rezervou. Proto lze i v aktivní verzi vytvářet výkonné 
systémy s výborným poměrem hmotnost/výkon/cena/snadná instalace. Díky 
vybavení konektory Powercon a XLR je veškeré propojování velmi jednoduché 
a snadné, lze tak v případě potřeby systém snadno rozšířit o subwoofery nebo 
satelitní boxy.

Použití reproboxů Verse

Verse systémy Insider (se zabudovaným analogovým procesorem) 
a D:sider (se zabudovaným digitálním procesorem) jsou určeny nejen pro 
drsné podmínky touringu, hudební festivaly, taneční kluby, hudebníky a DJe, 
ale také pro všechny, kteří požadují nejen vysoký výkon, ale také kvalitu 
při prezentacích, společenských akcích, divadelních vystoupeních apod. 
Samotný výkon začíná na 1 000 W s hmotností pod 25 kilogramů a končí tam,  
kde potřebujete. 

Reproboxy Verse Insider

Satelitní reproduktory Insider vynikají vysokým výkonem, malými rozměry a nízkou hmotností. Asymetrický tvar boxů umožňuje jejich používání jako monitory, 
pro toto použití jsou boxy vybaveny otočným zvukovodem výškového reproduktoru. Všechny reproboxy jsou vybaveny kvalitním limiterem a speciálními DIP 
přepínači pro nastavení barvy zvuku (4 kmitočtová pásma s nastavením až +6dB). Subwoofery Verse Insider mají vynikající parametry a minimální náročnost při 
instalaci a zapojení. Verse nabízí různé typy subbasů, které lze používat jak samostatně tak i v rozsáhlých sestavách. Sety reproduktorů VERSE Insider lze vždy 
podle vašich nároků a potřeb jednoduše mezi sebou kombinovat. Každý aktivní box je vybaven vlastním optimálně výkonným zesilovačem. Více cestný systém 
lze jednoduše propojit jednou linkou. Subbasy jsou vybaveny dvěma linkovými výstupy pro stereo zapojení a pomocí zabudovaných DIP přepínačů lze každý 
systém přizpůsobit aktuální sestavě komponentů.

Reproboxy Verse D:sider

Špičková technologie pro dokonalý zvuk! Satelitní reproboxy a subwoofery D:sider vychází ze série Insider a přebírají veškeré kvality této série  
a doplňují je o digitální DSP procesor s 24bit A/D D/A 48kHz převodníkem a vnitřním zpracováním 48bit. Díky DSP procesoru nabízí D:sider série možnost spojení 
reproboxů s PC a tím umožnit uživatelské nastavování 6ti-pásmového ekvalizéru, zpoždění až do 250 metrů, parametrického loudness procesoru a procesoru 
pro potlačení zpětné vazby. Při navrhování subwooferů pro řadu D:sider byl brán zřetel i na potřebu reprodukce v oblasti nízkých frekvencí. Řada subbasových 
boxů byla navrhována v duchu stejné modulární filosofie s ohledem na to, že ne vždy je potřebný stejný počet basových reproboxů a nelze vše ovládat jedním 
potenciometrem.

Technologie u reproboxů Verse

V uplynulých letech ovlivnily rozvoj v oboru reproduktorových systémů 
dva faktory. Nové materiály pro výrobu reproduktorových kmitaček  
a magnetů a rozvoj digitálních technologií.  Proto jsou všechny reproboxy 
Verse osazovány unikátními reproduktory vyrobenými z nejnovějších materiálů 
přesně podle požadavků specialistů z týmu Verse. Není tajemstvím, že Verse si 
nechává vyrábět reproduktory na zakázku dle vlastních požadavků především 
u výrobců B&C speaker, 18 Eighteen Sound a Ciare. Pokroky v digitálním 
zpracování signálu se pak příznivě projevují u série reproduktorů Verse D:sider, 
kde je využit digitální procesor vlastního vývoje.


