Reveal monitorsystem – en naturlig utveckling
Tillverkare bestämmer inte vad som är industristandard; ljudtekniker och studios gör det genom att välja vilka
produkter de använder.
Under de allra senaste åren har Reveal blivit fast förankrat som standard för monitorlyssning på nära håll för
inspelnings-, nermixnings-, redigerings-, radio-, TV-tekniker och studios i hela världen.
Revealserien har tagits fram för att bibehålla denna standard och leverera lösningar för ett bredare fält inom
monitorapplikationer. Aktiva subbaslådor utökar basregistret, förbättrar prestanda och ökar kraften i ett
stereosystem. Kraftigare modeller ger bättre SPL för lyssning på dansmusik. Mittkanaler och subbaslådor gör
många lösningar möjliga för lyssning med surroundsystem.

Monitorljud i stereo
Reveal och Reveal Active är de grundläggande byggstenarna i ett monitorsystem. Ett par av någon av modellerna
är faktiskt det enda som behövs för många applikationer. Men, om Du vill utöka basregistret, ger Reveal Sub
10, en aktiv subbas (eller två Sub 10 för stereosystem) kraftigare bas ända ner till 31 Hz (@ -3dB). Eftersom
huvudmonitorerna i detta fall bara tar hand om frekvenser över 80 Hz, kan man uppnå en betydligt högre
ljudnivå.
Om man behöver högre ljudnivåer än Reveal och Reveal Active kan leverera, vilket man kanske vill ha om man
jobbar med DJ-remix, klarar de dubbla mellanregister/baselementen i Reveal X av betydligt högre nivåer. Vidare
kan Du, om Du lägger till två Sub 10-lådor (vi rekommenderar två lådor i system för höga uteffekter) får Du ett
system som klarar av monitorljud ner till 31 Hz vid mycket höga ljudtrycksnivåer.

REVEAL
Den karakteristiska fronten på Tannoy Reveal är inte bara till för syns
skull; den vågfornade baffeln är noggrant beräknad för att minska oönskad
spridning och med tjockleken 40mm är den tillräckligt stabil för att ge mycket
stabilt stöd för drivelementen. En 25 mm domediskantdrive är anpassad till
ett 165 mm baselement genom ett delningsfilter med låga förluster. Bägge
drivelementen är magnetiskt skärmade, vilket gör att man kan använda dem
nära intill videomonitorer.
Ljudkvalitén litar dagligen tusentals ljudtekniker jorden runt på och den är
nu ordentligt etablerad som industristandard inom området kostnadseffektiva
monitorer för korta lyssningsavstånd.

SPECIFIKATIONER
Frekvensomfång (±3 dB)
Rek. förstärkareffekt
Effektkapacitet

65 Hz - 20 kHz
30 - 100 W RMS
50 W RMS
100 W musikeffekt
Nominell impedans
6Ω
Känslighet*
90 dB SPL/2,83 V @ 1 m
Distorsion
<0,8 %
Delningsfrekvens
3 kHz
Drivelement
Tannoy skärmad 6,5" bas
Tannoy skärmad 1" soft dome diskant
Baskonstruktion
Optimerad basreflex, i 12 L
Lådkonstruktion
40 mm MDF-baffel
16 mm presssad spånplatta
Finish
Front: röd siden/sidor+bakstycke: grå vinyl
Mått (B/H/D mm)
340 x 210 x 260
Vikt
7 kg
* Genomsnittsvärde vid specifierad bandbredd vid halvhöjdsmontage
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REVEAL ACTIVE
En aktiv version av Reveal är en naturlig utveckling. Två 50-W-slutsteg och ett
elektroniskt delningsfilter, som är direktkopplat till drivelementen vilket ger
idealisk drift av Reveal. Tannoy var mycket noggranna med att undvika större
förändringar av den känsliga balansen och soundet i den passiva versionen.
Detta ger Dig möjlighet att flytta ditt inspelade material mellan rum och olika
platser och använda passiva och aktiva Reveal-lådor – och lita lika mycket på
båda. Passiva och aktiva system kan också användas tillsammans om man tar
steget upp från stereo- till surroundmonitorljud och till exempel använder en
Reveal Active för mittkanalen tillsammans med passiva Reveallådor som man
redan har för vänster, höger och bakre kanal.

SPECIFIKATIONER
Frekvensomfång (±3 dB)
Max SPL
Distorsion
Ingång
Känslighet*
Delningsfrekvens
Slutstegets uteffekt

62 Hz - 20 kHz
114 dB
<0,8 %
32 kΩ balanserad XLR/telejackkombination
0 dBu (0,775 V) RMS
3 kHz
Baskanalen: 50 W RMS (4 Ω last)
Diskantkanalen: 50 W RMS (4 Ω last)
Brusnivå
Diskantkanalen (20 Hz - 20 kHz ovägt): -80 dBv
Kontroller och indikatorer
Strömbrytare PÅ/AV med LED-indikator
Strömförsörjning
Nätdel med fast nätspänning (230 V)
Anslutning för löstagbar nätkabel
Effektförbrukning
10 - 160 VA
Drivelement
Tannoy skärmad 6,5 bashögtalare
Tannoy skärmad 1" soft dome diskantdriver
Baskonstruktion
Optimerad basreflex i 12 L
Låda
40 mm baffel/16 mm pressad spånplatta
På insidan stålplåt för magnetisk skärmning
Finish
Front: Azurblå siden/sidor+bakstycke: grå vinyl
Mått (B/H/D mm)
340 x 210 x 260
Vikt
8,5 kg
* Genomsnittsvärde vid specifierad bandbredd vid hslnhöjdsmontage

REVEAL X
REVEAL X är avsedd för två huvudapplikationer:
Först och främst som en mittkanalsmonitor i ett Reveal
5.1 surroundsystem. Den låga profilen är nödvändig
för många installationer och det är viktigt att bibehålla
samma ljudkvalitet när man panorerar från vänster,
via mittkanalen, till höger. I Reveal X sitter därför
samma drivelement som i Reveal för att säkerställa att
ljudkvalitén är homogen, samtidigt som dubbleringen av
mellanregister/baselementet ger bättre effektkapacitet,
vilket är idealiskt för den högre ljudnivå som mittkanalen
ofta behöver klara av.
För det andra är Reveal X idealisk för re-mixlyssning för DJ-folk. Monitorlyssning för re-mix i stereo kräver samma
nivå på noggrannhet som all annan musikinspelning och många DJ-s använder Reveallådor av detta skäl. Nu
kan man också få samma kvalitet med Reveal X och dra nytta av höjda ljudtrycksnivåer, som verkligen förmedlar
dansmusikens känsla.

SPECIFIKATIONER
Frekvensomfång (±3 dB)
Rek. förstärkareffekt
Effektkapacitet

65 Hz - 20 kHz
60 - 150 W RMS
75 W RMS
150 W musikeffekt
Nominell impedans
8Ω
Känslighet*
90 dB SPL/2,83 V @ 1 m
Distorsion
<0,8 %
Delningsfrekvens
2,7 kHz
Drivelement
2 x Tannoy skärmad 6,5" bas
Tannoy skärmad 1" soft dome diskant
Baskonstruktion
Optimerad basreflex, i 19 L
Lådkonstruktion
40 mm MDF-baffel
16 mm presssad spånplatta
Finish
Front: röd siden/sidor+bakstycke: grå vinyl
Mått (B/H/D mm)
210 x 528 x 260
Vikt
13,3 kg
* Genomsnittsvärde vid specifierad bandbredd vid halvhöjdsmontage
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SUBBASLÅDOR
REVEAL SUB 10
Om Du behöver utökat basregister och höjd totalnivå, och
samtidigt vill behålla den fina kvalitén som stereolyssning
med Reveal ger, är Reveal Sub 10 lösningen på problemet.
Reveal Sub 10 är aktiv och har ett 75 W RMS slutsteg som
driver ett 10” baselement täcker frekvenser ner till 31
Hz (-3 dB) och har ett fast delningsfilter vid 80 Hz med
linjenivåutgångar för vänster och höger monitorkanal.
Reveal Sub 10 kan också användas för LFE-kanal (lågfrekvenseffekter) i mindre 5.1 surroundsystem och har en
all-pass-omkopplare så att en extern 5.1-processor kan välja
frekvenserna för LFE-kanalen.

SUB 15 5.1
Sub 15 5.1 ger en fullständig lösning för Reveal 5.1
surroundmonitorlyssning. Det innehåller 6 förstärkarkanaler och möjlighet för användaren att ställa in filtren
på varje kanal när de interna filtren skall användas,
eller möjlighet att bestämma delningsfrekvenserna
med en extern processor.
För sub-frekvenser används ett 100 W RMS slutsteg
som driver ett 15” baselement. Det finns också ett
inbyggt 100 W RMS slutsteg för mittkanalen och 4 x
70 W slutsteg för vänster, höger och de bakre kanal.

SPECIFIKATIONER
Modell
Effektkapacitet RMS
Frekvensomfång
Med lågpassfilter
Utan lågpassfilter
Nivå in
Anslutningar in
Anslutningar ut
Högpassutgång
Extrafunktioner

Strömförsörjning
Säkring
Drivelement
Lådtyp
Lådvolym
Mått (H x B x D)
Vikt

Reveal Sub 10
75 W

Reveal Sub 15
100 W (sub & mitt)
70 W (front & bak)

31 - 80 Hz -3 dB
31 - 500 Hz -3 dB
Variabel gainkontroll
XLR balanserade stereo
XLR balanserade stereo
Fast @ 80 Hz, stereo
2:a ordningens

25 - 120 Hz -6 dB
25 - 500 Hz -6 dB
Variabel gainkontroll per kanal
Sub/Mitt/Front V/Front H/Bak V/Bak H XLR balanserade
Skruvanslutning Front V/Front H/Mitt/Bak V/Bak H
Mitt/Front V/Front H/Bak V/Bak H
På – fast @ 65 Hz, 2:a ordningens
Av – Allpass (20 Hz - 20 kHz)
Fasskift på subkanalen (0° & 180°)
Automute efter c:a 20
Separata nivåkontroller för varje 5.1-kanal (±6 dB)
min utan insignal, autostart tröskel 5 mV
Skyddskretsar mot överhettning & strömrusning, resonanspiggar för golv
100-120 V, 200-240 V
230 V nominellt 50-60 Hz
Nominellt (valbart),
50-60 Hz
2 AT (125 V), 1 AT (25+0 V)
1,25 AT (250 V)
250 mm baselement
380 mm baselement
Sluten låda
Luftportavstämd (två portar)
27 L
95 L
300 x 300 x 410 mm
475 x 520 x 505 mm
13 kg
34 kg
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SURROUNDMONITORSYSTEM MED SUB 15 5.1

Vänster, mittkanal och höger kanal
För vänster, mittkanal och höger kanal är det viktigt att man använder monitorer som har en mycket homogen
ljudbalans och frekvenskurva – i en perfekt värld borde det vara identiska monitorer och förstärkare, så det
första man skulle komma att tänka på skulle vara 3 x Reveal eller 3 x Reveal Active. Det kan finnas andra saker
man måste överväga, som exempelvis att vara kostnadseffektiv när det handlar om förstärkarkanaler, så Reveal
Acive har fått exakt samma tonala balans som Reveal. När man använder Reveal för vänster och höger kanal
tillsammans med Reveal Active för mittkanalen är därför förstärkarna den enda skillnaden. Det kan också finnas
praktiska problem med monitorn för mittkanalen stående vertikalt så därför har den horisontella monitormodellen
en likadan klangbild som den vänstra och den högra monitorn, eftersom den har exakt samma drivelement. I detta
fall är Reveal för vänster och höger kanal och Reveal X för mittkanalen bästa möjliga kombination.
De bakre kanalerna:
Eftersom dagens multikanalmixers har full bandbredd även på de bakre kanalerna, är det viktigt att ha samma
kvalitet på monitorerna för de bakre kanalerna som för de främre. Av detta skäl rekommenderar vi verkligen att
man använder samma monitorer både för det främre och det bakre monitorparet. I detta fall Reveal eller Reveal
Active.
Den aktiva kan användas tillsammans med alla kombinationer av aktiva eller passiva Revealhögtalare. En viktig
finess är allpassomkopplaren som kopplar förbi det inbyggda delningsfiltret vilket ger Dig möjlighet att använda
den externa 5.1-processorn för EQ-korrigering.
Det andra tillvalet är Sub 15 5.1 som är specialkonstruerad för surrounssystem. Förutsatt att man har alla
förstärkarkanaler som behövs lägger man helt enkelt till 5 x Reveal eller 4 x Reveal och Reveal X för mittkanalen.
Resultatet är ett mycket kostnadaseffektivt system med överlägsna prestanda.

