รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องดนตรีสากล
1. ลาโพง 2-ทาง ขนาด 500 วัตต์
คุณลักษณะทั่วไป
 ตู ้ ลาโพง 2-ทาง แบบ Bass Reflex
 ตัวตู ้ ทาจากพลาสติกแข็งแรงสีดา มีตะแกรงเหล็กปิ ดเต็มด้านหน้า
 มีช่องต่อแบบ PHONE JACK จานวน 1 ชอง และ NeutrikSpeakon™ จานวน 1 ชอง
คุณสมบัตทิ างเทคนิค
 ส่วนประกอบด้วย ตัวขับเสียงแหลม Compression Driver 1 นิ้ว, ตัวขับเสียงต่า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 15 นิ้ว
 การตอบสนองความถีต่ ้งั แต่ 46Hz ~ 20 kHz (-10dB)
 รองรับกาลังขับไม่นอ้ ยกว่า 500 วัตต์ (Program), 1000 วัตต์ (Max. Peak)
 ความต้านทาน 8 โอห์ม
 ความไว ที่ 1 วัตต์ , 1 เมตรไม่นอ้ ยกว่า 96 dB SPL
ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีหนังสื อรับรองหรื อหนังสื อแต่งตั้งจากบริ ษทั ฯ ผูน้ าเข้าสิ นค้าภายในประเทศ พร้อมทั้ง
หนังสื อรับรองอะไหล่สินค้าอย่างน้อย 5 ปี
2. ทรัมเป็ ต
คุณลักษณะทั่วไป
 ตัวเครื่ องทาด้วยทองเหลืองชนิ ด Yellow Brass ชุบเงินเงางาม
 ปากลาโพงทาด้วยทองเหลืองชนิ ด Gold Brass ชุบเงินเงางาม
 พร้อมปากเป่ าทาจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม
 เป็ นเครื่ องดนตรี ในระดับเสียง Bb
 ขนาดท่อลมกว้างไม่นอ้ ยกว่า 11.73 มิลลิเมตร
 ขนาดความกว้างปากลาโพงไม่นอ้ ยกว่า 123 มิลลิเมตร
 พร้อมหนังสื อคู่มอื การดูแลรักษาเครื่ อง
 เป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปจากโรงงานผู้ ผลิตประเทศญี่ปนู
 โรงงานผลิตสิ นค้าได้รบการรับรองมาตรฐาน ISO
 พร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริ ษทั ฯกาหนดระยะเวลารับประกัน 1 ปี

 และการบริ การหลังการขายอย่างต่อเนื่อง
 มีศนู ย์บริ การโดยตรงอยูใ่ นประเทศไทย
 ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายจากผูผ้ ลิตหรื อผูน้ าเข้าสิ นค้าอย่างถูกต้อง
3. ซินธิไซเซอร
คุณลักษณะทั่วไป
 มีไม่มากกว่า 61 คีย ์
 สามารถเล่นเสี ยงโพลีนีได้ไม่นอ้ ยกว่า 128 เสี ยง
 มีเสี ยงแบบวอย์ซ (Voice) ไม่นอ้ ยกว่า 1,106 เสี ยง และเสียงกลอง ( Drum kit) ไม่นอ้ ยกว่า 61 เสี ยง
 เล่นแบบ Arpeggio ได้ไม่นอ้ ยกว่า 999 แบบ
 มีรูปแบบจังหวะไม่นอ้ ยกว่า 208 รู ปแบบ
 พร้อมหม้อแปลง
 เป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปจากประเทศผู้ ผลิต
 โรงงานผลิตสิ นค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO
 มีศนู ย์บริ การโดยตรงตั้งอยูใ่ นประเทศไทย
 ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายจากผูผ้ ลิตหรื อผูน้ าเขาสินค้าอย่างถูกต้อง
4. กลองทิมบาเล่ 14 นิว้ 15 นิว้
คุณลักษณะทั่วไป
 กลองทิมบาเล่ 14” 15” ; ขาตั้ง ; คาเบล; ไม้ตี
 เนื้อกลองเป็ นโลหะ ชุบโคเมียมอย่างดี
5. ไมโครโฟนไร้ สาย
คุณลักษณะทั่วไป
 เป็ นชนิดมือถือเดียว
 มีเครื่ องภาครับ และตัวไมโครโฟนแยกชิน้ กัน
 ใช้ถ่านแบบ 2 AA และสามารถใช้งานเฉลี่ยได้ 10 ชัว่ โมง ต่อเนื่อง

6. ตู้ Amp Guitar
คุณลักษณะทั่วไป
 ตู ้ แอมป์ สาหรับกีตาร์ไฟฟ้ ามีกาลังขับขนาดไม่นอ้ ยกว่า 60 วัตต์
 มีไดร์เวอร์ (Driver) 2 x 12"
 อินพุท Input x 1 , 3 ชาแนลChannel ( Clean , Rhythm , Lead )
 มีอคี วอไลเซอร์ EQ แบบ Bass , Middle , Treble
 พร้อมสวิชท์เปิ ด-ปิ ด EQ แบบ Footswitch 4 way
 พร้อม Reverb
 เป็ นผลิตภัณท์สาเร็ จรู ปจากประเทศผูผ้ ลิต
 พร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริ ษทั ฯ กาหนดระยะเวลารับประกัน 1 ปี และการบริ การหลังการขายอย่างต่อเนื่อง
 มีศนู ย์บริ การโดยตรงตั้งอยูใ่ นประเทศไทย
 ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายจากผูผ้ ลิตหรื อผูน้ าเขาสินค้าอย่างถูกต้อง
7. POWER AMPLIFIER เครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบสเตอริโอขนาด 500 วัตต์
คุณลักษณะทั่วไป
 มีกาลังขับ ที่ความต้านทาน 8 โอห์มไม่นอ้ ยกว่า 500 W + 500 W / 700 W + 700 W ท 4 โอห์ม
(20 Hz~ 20 kHz)
 เป็ นเครื่ องขยายสัญญาณเสียงที่มีระบบประหยัดพลังงาน EEEngineและ ระบบ YS Processing
 มีปุ่มควบคุม LOW CUT/ SUBWOOFER ปรับความถีไ่ ด้ต้งั แต่ 25 Hz~ 150 Hz
 มีสวิทซ์เลือกการทางานเป็ นแบบ STEREO, BRIDGE และแบบ PARALLEL
 มีวงจรป้ องกันภาคขยายเสียหายกรณี เกิดไฟ DC ผิดปกติ, ปิ ดเสียง ช่วงเปิ ด/ปิ ดเครื่ อง
 มีไฟ LED แสดงการทางาน (POWER, TEMP, PROTECTION, SIGNAL x 2, CLIP x 2 และ YS Processing)
คุณสมบัตทิ างเทคนิค
 อัตราส่ วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนไม่นอ้ ยกว่า 103 dB
 การตอบสนองความถี่ (Frequency Response) 20 Hz ~ 20 kHz, 0 dB, + 0.5 dB, -1 dB
 ค่าความผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิค (THD+N) ไมเกน 0.1 % (20 Hz ~ 20 kHz)
 การแบ่งแยกช่องสัญญาณ >= 70 dB ท 1 kHz
 ช่องต่อสัญญาณออกแบบ SPEAKON™, 5-WAY BIDING POST, ¼” PHONE

ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีหนัง สือรับรองแต่งตั้งจากผูผ้ ลิต หรื อผูน้ าเขาสิ นค้าภายในประเทศอย่างถูกต้องพร้อม
ทั้งหนังสื อรับรองอะไหล่สินค้าเป็ นระยะเวลา 5 ปี
*หมายเหตุ มีการรับประกันสินค้าเป็ นเวลา 1 ปี
8. เครื่องผสมสูญญาณเสียงขนาด 32 ช่ องสัญญาณ
คุณลักษณะทั่วไป
 24 Mic Inputs with 48V Phantom Power and HPF per Channel
 32 Line Inputs (24 mono and 4 stereo)
 6 AUX Sends + 2 FX Sends
 4 GROUP Buses + ST Bus
 2 Matrix out
 1 Mono out
 LINE: 24 mono + 4 stereo, CH INSERT: 24 RETURN: 1 stereo
 USB Device, iPod / iPhone
 ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีหนังสื อรับรองหรื อหนังสื อแต่งตั้งจากผูผ้ ลิต หรื อผูน้ าเข้าสินค้าภายในประเทศ
อย่างถูกต้อง
 พร้อมทั้งหนังสื อสับรองอะไหล่สินค้าเป็ นระยะเวลา 5 ปี
*หมายเหตุ มีการรับประกันสินค้าเป็ นเวลา 1 ปี

9. ไมโครโฟนสาหรับกลองชุด
 7-piece drum mic set
 One QKick mic with mic stand swivel mount
 One QSnare mic with rim clip
 Three QTom mics with rim clips
 Two C02 pencil condenser mics with shockmount clips
 Gold-plated XLR connectors
 Road case included

รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล
ลาดับที่
รายการ
1
ลาโพง 2 ทาง ขนาด 500 วัตต์
2
ทรัมเป็ต
3
ซินธิไซเซอร์

จานวน
2 ตู้
1 ตัว
1 ตัว

4

กลองทิมบาเล่ 14-15 นิ้ว

1 ตัว

5

ไมโครโฟนไร้สาย

2 ชุด

6

ตู้ Amp Guitar

1 ตู้

7

Power Amplifier เครื่องขยายสัญญาณ

1 ตู้

เสียงแบบสเตอริโอ ขนาด 500 วัตต์
8

เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 32 ช่องสัญญาณ

1 ตู้

9

ไมโครโฟนสาหรับกลองชุด

1 ชุด

หมายเหตุ

