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Loa JBL PRX ONE thuộc dòng PRX danh tiếng, kiểu loa cột di động với 
những đặc điểm vượt trội chưa từng có: sở hữu Mixer digital 7 kênh, kết 
hợp bộ xử lý chuyên nghiệp DSP và hệ thống kết nối hàng đầu, chức 
năng Bluetooth và App điều khiển đa năng JBL Pro Connect. 

Loa có công suất cực mạnh và khả năng trình diễn xuất sắc trong cấu 
hình nhỏ gọn và kiểu dáng thanh đẹp : PRX ONE cho âm thanh lên đến 
130dB ở một góc phát rộng, đầy đủ dải tần với khả năng phóng âm từ 
trước ra sau đồng đều, nhờ vào cấu trúc 12 loa  loa tweeter lắp theo line 
array, được cải tiến có công nghệ âm thanh JBL AIM. Loa cũng được 
trang bị loa bass 3 tấc cho âm trầm với Ampli công suất cực đại 2.000 
watt. 

Với vài thao tác chúng ta sẽ có ngay âm thanh tuyệt vời, nhờ sử dụng 
trọn bộ các hiệu ứng chuyên nghiệp của Lexicon và dbx cho PRX ONE. 
Nó bao gồm Reverb, Delay, Compression và dbx DriveRack có tính năng 
AFS Pro Automatic Feedback Suppression. 

Kết nối micro, các nhạc cụ, thiết bị di động và các thiết bị không dây 
khác bằng cách dùng  I/Os đa năng của PRX ONE (nguồn phantom và 
ngõ vào Hi-Z, đầu kết nối Neutrik đẳng cấp Pro) cùng các tính năng 
Bluetooth 5.0 chuyên dụng. Làm việc nhanh hơn và dễ dàng hơn với bộ 
Mixer kỹ thuật số hai chế độ trực quan do Soundcraft thiết kế, có thể cài 
đặt các chức năng mix chung hoặc điều khiển từng kênh, tất cả đều có 
thể điều khiển thông qua ứng dụng Apps hoặc trên màn hình LCD màu 
được tích hợp theo loa. 
JBL PRX ONE thật lý tưởng cho các DJ, nhạc sĩ, các địa điểm giải trí, 
Phòng giải trí tại gia, thuyết trình trong công ty, các dịch vụ cho thuê và 
nhà thờ, chùa chiền. Đây là giải pháp hoàn hảo cho bất kỳ ai cần công 
suất tốt nhất trong phân khúc, trình diễn acoustic, khả năng điều khiển 
và kết nối sáng tạo, trong một loa cột PA di động đầy phong cách, có 
đầy đủ tính năng, lý tưởng cho cả hai: lắp đặt tại nhà và cơ động ngoài 
trời.

Với PRX ONE, mọi vị trí trong phòng đều là chỗ ngồi tốt nhất: Mười 
hai loa fullrange  được thiết kế riêng , hoạt động kết hợp với công 
nghệ JBL A.I.M. (Array Inumbration Mechanics) công nghệ 
array-shading được tối ưu hóa về mặt hình học để đem đến khả 
năng kiểm soát độ phủ từ trước ra sau đồng nhất và cho một đáp 
tuyến đồng đều. Các loa tần số cao được thiết kế đặc biệt cho 
dòng loa này, có các tấm che được bọc bằng đồng để giảm điện 
cảm, cho đáp ứng tần số cao mượt mà, chính xác hơn. Các loa 
fullrange  mang lại sự trình diễn tự nhiên hơn mà không cần đến 
xử lý DSP nhiều. Tần số cắt được tối ưu hóa xuống 500 Hz, cho 
phép loa bass  phát âm trầm tự nhiên và chính xác hơn. Loa bass 
của PRX ONE được cấu trúc tối ưu hóa về mặt âm học, mang lại 
hiệu suất vượt trội mà không cần DSP. 

NHỮNG GÌ BẠN MUỐN ĐỂ CHỌN LỰA TRONG
ÂM THANH ĐẶC BIỆT CỦA BẠN
Cá nhân hóa âm thanh của bạn  với trọn bộ các hiệu ứng chuyên nghiệp 
của Lexicon và dbx cho PRX ONE, bao gồm reverb, delay, chorus, echo, 
compression, limiting và gating. Bạn sẽ nghe người thuyết trình, giáo 
viên và hướng dẫn thể dục rõ ràng khi  sử dụng tính năng ducking làm 
giảm nhạc nền khi phát hiện giọng nói. Các cài đặt cá nhân của bạn cho 
phép cài đặt và lưu lại khi dùng lần sau.

Hãy tự tin nâng cấp hệ thống âm thanh của bạn, nhờ bộ khuếch đại đại 
cực kỳ hiệu quả, đảm bảo âm thanh được nghe to và rõ ở bất kỳ mức 
âm lượng nào. Bộ khuếch đại Class D 2.000 watt của PRX ONE với bộ 
hiệu chỉnh hệ số công suất mang lại nguồn điện ổn định, Ampli được 
kết nối trực tiếp tới loa nhờ phân tần chủ động nênđược khai thác hết 
tiềm năng sức mạnh của nó. Bộ mixer với head-room rộng để xử lý mọi 
tình huống. Bốn bộ Pre-amp micro chất lượng cao. Tất cả tạo nên âm 
thanh sạch, rõ, chất lượng như phòng thu, cho dù bạn chơi ở mức âm 
lượng nào.

• Các cải tiếng về âm thanh đem lại sự trình diễn cực kỳ xuất sắc
• Âm thanh luôn khỏe và chính xác ở các mức volume
• Những gì bạn muốn để chọn lựa trong âm thanh đặc biệt của bạn
• Đạt được âm thanh mong muốn chỉ với vài bước chọn
• Hệ thống âm nhạc hữu dụng mọi lúc, mọi nơi
• Hệ thống kết nối đẳng cấp hàng đầu
• Mở rộng không gian trình diễn
• Kiểm soát tất cả thiết bị trong cùng hệ sinh thái
• Đáng tin và chắc chắn, đã được thử nghiệm
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