
 



LUCAS NANO SIĘGA PO iPAD’a! 
LUCAS NANO 608i to pierwszy na świecie kompletny system nagłośnieniowy, posiadający wbudowany 8-kanałowy cyfrowy 
mikser współpracujący z iPad’em, co daje nam niesamowity komfort dostępu bezprzewodowego.                          
Profesjonalnej jakości korektory, kompresory i efekty pogłosowe są gotowe, aby służyć jako potężne narzędzia kreowania 
brzmienia. 

Przełomowa technologia Multicell Transformer pozwala głośnikowi wysokotonowemu na kryształowo czystą reprodukcję 
dźwięku i ponadprzeciętne parametry wysokiego pasma, dzięki czemu poradzi on sobie nawet z całkiem dużymi 
pomieszczeniami; a jednocześnie niezwykle lekka konstrukcja subbasu wyposażona w Anti-Resonance Bracing,   
dostarcza nam pełnego, bogatego pasma dolnych częstotliwości. 

Wszystko to przy zaskakująco niskiej wadze zestawu wynoszącej 16,3kg, co wraz z pomysłowo poręcznym kształtem 
obudowy pozwala na przenoszenie całego systemu przy użyciu jednej ręki. 

 

• 130 dB maks. SPL 

• 2 kolumny satelitarne z 4,5” głośnikiem szerokopasmowym i 1” wysokotonowym 

• Aktywny 10” subbas 

• Zintegrowany 8-kanałowy mikser cyfrowy kompatybilny z iPad’em 

• 8 wejść (wejścia 1 i 2 z zasilaniem phantom)  

• 7 presetów pogłosu 

• Bluetooth Audio Streaming 

• Wspornik S-Connect do połączeń bez użycia kabli (sprzedawane osobno) 

• Moc: 460 W 

Bezpłatna aplikacja LUCAS NANO REMOTE 
na iPad’a: 



• Dolne pasmo od 43Hz 

• Tylko 16,3kg                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola konturowania z 
dwoma różnymi stylami 
korekcji brzmienia (EQ) 

Kanały 3 i 4 mogą być 
łączone w stereo 

Kanał 7/8 jest gotowy na 
transmisję audio Bluetooth 
wysokiej jakości 

Dioda pokazuje status 
połączenia Bluetooth 
(transmisja audio i/lub 
zdalna kontrola 

Master Volume 
kontroluje całkowity 
poziom systemu 

Wybór pomiędzy 7 
presetami pogłosu lub 
deaktywacja pogłosu w 
celu użycia zewnętrznego 
procesora FX 

Sub kontroluje poziom 
subbasu; Balance reguluje 
panoramę pomiędzy 
lewym i prawym kanałem 

Gniazdo footswitcha do zdalnego 
wyłączania/włączania pogłosu. To 
złącze może być wykorzystane do 
podłączenia zewnętrznego 
procesora FX lub dodania 
indywidualnego miksu monitora 

Gniazdo Link jest używane do 
łączenia drugiego LUCAS’a NANO w 
zestawie Twin Stereo 

Przełącza pomiędzy 
typem zestawu mono 
a stereo 

Bezpłatna aplikacja LUCAS NANO 
REMOTE na iPad’a oferuje wiele 
dodatkowych opcji miksowania. 
Ustaw Remote Control w pozycji 
On, aby połączyć się z iPad’em 

Zasilanie Phantom Power dla 
kanałów 1 i 2: użyteczne do 
podłączania mikrofonów 
pojemnościowych lub 
aktywnych DI box’ów 

8 wejść dla szerokiego 
wyboru połączeń 

Pokrętło Gain/Volume dla 
każdego kanału. Dioda 
wskazuje przesterowanie 
wejścia 

Przełączniki wyboru 
wejścia: Mic (mikrofon), 
Instrument (np. gitara lub 
bas) lub sygnał Line Level 
(np. klawisze) 

Pokrętło Rev/Aux do 
regulacji sumy pogłosu na 
każdym kanale 



 



 
Otwiera odpowiednią dla danego 
kanału stronę dostępu do funkcji 
takich jak korektor czy kompresor 

Pokazuje nazwę bieżącej 
sceny 

Pokazuje obecną konfigurację 
systemu (mono lub stereo), oraz siłę 
sygnału Bluetooth pomiędzy iPad’em 
a LUCAS’em NANO 608i 

Otwiera menu Scenes w celu 
wczytywania/zapisywania scen 
miksera 

Otwiera stronę Master Page, która 
daje dostęp do 7-pasmowego 
korektora sumy Master, oraz do 
sekcji pogłosu 

Kanał 7/8 może być również używany 
do przesyłania strumienia audio przez 
Bluetooth 

Żółty znacznik pokazuje pozycję 
pokrętła głośności sumy Master 
znajdującego się w korpusie systemu 
608i. Użyj tłumika Master w aplikacji, 
aby zdalnie kontrolować poziom do 
wartości wyznaczonej przez pokrętło 
Master w korpusie 608i.  

Tłumik Rev/Aux kontroluje poziom wyjściowy 
wbudowanego procesora pogłosowego 

Użyj kamery iPad’a w celu 
spersonalizowania miksera poprzez 
przypisanie zdjęć do każdego kanału 

Kiedy dotkniemy tłumika, 
dany przycisk EDIT zmienia 
się we wskaźnik poziomu 

Ta ikona pokazuje, które 
źródło wejściowe wybrane 
zostało do danego kanału. 
Naciśnij, aby 
wyciszyć/aktywować kanał 

Miernik diodowy pokazuje 
sygnał po tłumiku, zależny od 
poziomów Gain/Volume 
całego systemu 

STRONA MIKSERA 



 



 

STRONA MASTER 

Kliknięcie na logo HK Audio zawsze 
przenosi Cię z powrotem na Stronę 
Miksera 

7-pasmowy graficzny korektor sekcji Master. 
Użyj suwaków aby skorygować niepożądane 
częstotliwości lub by dopasować brzmienie 
całości do konkretnego wydarzenia 

Przenosi Cię z powrotem 
do Strony Miksera 

Otwiera okno Setup dla 
generalnych ustawień 

Kolumna po lewej zawsze 
umożliwia dostęp do obecnie 
wybranego kanału miksera 

Użyj czerwonych strzałek do 
zmiany wyświetlanych kanałów 
miksera 

Żółty przycisk wskazuje obecnie 
wybrany preset pogłosu, podczas 
gdy żółty znacznik pod spodem 
pokazuje ustawienie pokrętła 
Preset Select w samym 
urządzeniu 

Przegląd ustawień pogłosu dla wszystkich 
kanałów – pozwala na szybkie 
dopasowanie ustawień pogłosu „w locie” 

Udostępnia pojawiającą się na 
ekranie pomoc dotyczącą 
strony, na której aktualnie 
jesteś 

Odpowiada pokrętłom Balance 
i Sub w NANO 608i. Żółte 
znaczniki pokazują to, co 
wszystkie inne żółte znaczniki 
w tej aplikacji: pozycję tych 
pokręteł w samym urządzeniu 



 

 



 

 

STRONA KANAŁU (W TRYBIE EASY) 

Pokrętło kontroli Panorama pozwala 
wyregulować balans pomiędzy lewym 
a prawym głośnikiem 

Kontroluje sumę pogłosu 
na wybranym kanale 

Okno Setup dla generalnych 
ustawień, jak np. 
przełączanie pomiędzy 
trybami Easy i Expert  

W trybie Easy brzmienie 
może być modyfikowane 
łatwym w obsłudze 
korektorem 4-pasmowym 

Korektor jest aktywny, kiedy 
przycisk jest podświetlony. 
Przyciśnij i przytrzymaj 
przycisk przez 2 sekundy, aby 
zresetować korektor do 
oryginalnych ustawień 
fabrycznych 

Wskazuje sumę redukcji 
wzmocnienia. Im więcej diod się 
świeci, tym większa kompresja 

Jedno-pokrętłowy kompresor: Intensity reguluje 
sumę kompresji i powoduje, że brzmienie robi się 
tłustsze i napompowane 

Aktywuje filtr dolnoprzepustowy 
redukujący niepożądane niskie 
częstotliwości 

Użyj czerwonych strzałek do 
zmiany wyświetlanych kanałów 
miksera, lub po prostu do 
przesuwania ekranu iPad’a w 
lewo lub prawo 

Użyj pokrętła Contour do 
kształtowania brzmienia 



 



 

 

STRONA KANAŁU (W TRYBIE EXPERT) 

Użyj suwaka Contour do 
kształtowania brzmienia 

Panorama ustawia balans pomiędzy 
lewym a prawym głośnikiem 

Kontroluje sumę pogłosu na 
wybranym kanale 

Otwiera menu Preset load/save w 
celu zapisywania i przywoływania 
ustawień kanału 

Dotknij kółka z numerem 
pasma korektora, aby 
„narysować” pożądane 
ustawienia. W tym wypadku 
zadziała też Multi-touch, czyli 
ustawienia kilku pasm mogą 
być rysowane równocześnie. 
Możesz także skorzystać z 
funkcji „szczypania” ekranu 
iPad’a za pomocą dwóch 
palców, aby zmienić nachylenie 
krzywej korekcji 

Przycisk EQ aktywuje całą 
sekcję korektora. Jednakże 
każde pasmo korektora może 
być 
aktywowane/dezaktywowane 
osobno poprzez własny przycisk 
lub podwójne kliknięcie na 
odpowiadające mu kółko 

Kliknięcie sekcji pasma korektora pod spodem 
otwiera pole parametrów wyposażone w duże 
suwaki do precyzyjniejszej regulacji. Krzywa EQ 
będzie zmieniać się stosownie do tych ustawień 

Profesjonalna sekcja kompresora ze 
szczegółowymi parametrami 

Aktywuje ustawialny filtr 
dolnoprzepustowy, który może 
zredukować niepożądane 
niskie częstotliwości 

Użyj czerwonych strzałek do 
zmiany wyświetlanych kanałów 
miksera, lub po prostu do 
przesuwania ekranu iPad’a w 
lewo lub prawo 

 



 

WSKAZÓWKI I TRIKI 

ZAPISUJ I PRZYWOŁUJ SWOJE USTAWIENIA                  
Możesz zapisać wszystkie swoje ustawienia w każdej chwili co oznacza, że jesteś 
zawsze gotowy na następne widowisko. Po prostu przywołaj je jednym kliknięciem 
kiedykolwiek ich potrzebujesz. Dodatkowo, możesz podzielić się swoimi ulubionymi 
presetami z kolegami z zespołu. 

Aplikacja LUCAS NANO REMOTE działa także w trybie offline, możemy więc 
odkrywać zaawansowane funkcje i planować wszystkie ustawienia mając komfort 
przebywania w domu. 

 

WYBÓR POGŁOSU                      
LUCAS NANO 608i oferuje siedem nadzwyczaj użytecznych presetów pogłosowych      
- z których każdy dobrze sprawdzi się w szeregu muzycznych kontekstów. 
Dodatkowo, jeśli wolelibyście używać swojego zewnętrznego procesora 
pogłosowego, również możecie. 

 

PERSONALIZUJ SWÓJ MIKSER                 
Możesz nazywać swoje kanały jak lubisz i użyć kamery iPad’a do zrobienia zdjęć, 
żeby uczynić je łatwymi do identyfikacji od pierwszego spojrzenia! Z aplikacją 
LUCAS NANO REMOTE, będziesz zawsze wiedział kto gra na jakim kanale. 

 

PRZEDSTAWIENIE MUSI TRWAĆ!                
Trzeba podkreślić, że LUCAS NANO 608i jest ciągle kompletnym systemem 
nagłośnieniowym – nawet bez aplikacji LUCAS NANO REMOTE na iPad’a!     
Jeśli zapomnisz swojego iPad’a lub uszkodzisz go w trakcie widowiska, albo grasz 
tyle bisów, że bateria po prostu się wyczerpie: ciągle masz kontrolę nad wszystkimi 
kluczowymi funkcjami NANO 608i poprzez wbudowany mikser. Zatem, zakończenie 
występu w dobrym stylu nie będzie żadnym problemem! 

 



     

 

Nawiasem mówiąc, wszystkie pokrętła w samym LUCAS’ie NANO 608i są zawsze nadrzędne w stosunku do 
ustawień aplikacji. To znaczy, że kiedykolwiek używasz pokrętła w NANO 608i, odpowiadające mu pokrętło w 
aplikacji skoryguje ustawienie i będzie podążało za zmianami. 

 

W JAKI SPOSÓB ZDALNIE STEROWAĆ LUCASEM NANO 608i                     
LUCAS NANO 608i oraz aplikacja LUCAS NANO REMOTE na iPad’a komunikują się przez Bluetooth.        
Połączenie uzyskuje się trzema prostymi krokami:                          
1. Ustaw przełącznik Remote Control w NANO 608i na On                        
2. Uruchom aplikację ‘Settings’ iPad’a i aktywuj Bluetooth                         
3. Wybierz LUCAS NANO 608i z listy urządzeń Bluetooth iPad’a                         
Teraz LUCAS NANO 608i jest gotowy na bezprzewodowe miksowanie. 

 

BEZPIECZNE POŁĄCZENIE                           
Abyś był zawsze zorientowany jak silne jest połączenie,  opracowaliśmy bardzo użyteczne narzędzie: ikonę 
NANO STATUS z dołączonym miernikiem siły sygnału Bluetooth. Ten pomocny drobiazg zawsze informuje Cię o 
sile połączenia pomiędzy iPad’em a NANO 608i. 

 

TRANSMISJA AUDIO PRZEZ BLUETOOTH                        
Kanał 7/8 jest gotowy do transmisji audio ze wszystkich kompatybilnych urządzeń. Po prostu ustaw przełącznik 
w pozycji oznaczonej ikoną Bluetooth i dalej naprzód! 

 

ZASIĘG ŁĄCZNOŚCI BLUETOOTH                         
W zależności od miejsca i ustawienia zestawu, zasięg może się wahać od 10 do 50 metrów – czyli więcej niż 
potrzeba w ogromnej większości standardowych zastosowań.          

 

 

Uwaga: LUCAS NANO 608i może być w 

danym momencie połączony z jednym 

urządzeniem Bluetooth. Oznacza to, że 

jeśli używamy aplikacji LUCAS NANO 

REMOTE na iPad’a, jakakolwiek 

równoczesna transmisja audio musi 

odbywać się z tego samego iPad’a. 



 

 

NASTĘPNA GENERACJA SYSTEMÓW NAGŁOŚNIENIOWYCH TYPU CROSSOVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

        _______________________ 

_______________  

Projekcja wysokich 
tonów o 
fantastycznym 
zasięgu, jakiego 
moglibyście się 
spodziewać po 
wysokiej klasy pełno-
pasmowej kolumnie. 

Elegancka, 
lekka i poręczna 
forma, jaką 
możecie znaleźć 
tylko w 
nowoczesnych 
systemach semi-
liniowych. 

Potężny bas, 
jakiego zwykło 
się słuchać z 
ciężkiego, 
drewnianego 
subbasu. 

W prawdziwym stylu LUCAS’a NANO, pierwszy na świecie system typu crossover błyszczy różnorodnością            
wielu konfiguracji: możecie używać go jako zestaw mono, stereo lub podwójne stereo.  

Wprowadzając LUCAS’a NANO 600 firma HK Audio stworzyła pierwszy na świecie system nagłośnieniowy typu 
crossover: system, który łączy specyficzne zalety różnych formatów kolumn głośnikowych w jedną całość. Tak jak 
jego brat, LUCAS NANO 608i jest prawdziwym crossover’em – bez żadnych kompromisów: 

 



   KUNSZT NIEMIECKIEJ INŻYNIERII 

Fenomenalne zalety akustyczne systemu typu crossover możliwe były do osiągnięcia dzięki 
szeregowi innowacyjnych technologii rozwiniętych przez firmę HK Audio. 

Należy tu wymienić pionierską technologię Multicell Transformer (MCT), która dostarcza 
jakości osiągalnej przez duże głośniki wysokotonowe przy kilkukrotnie mniejszych 
rozmiarach. Co więcej, MCT gwarantuje akustycznie nieskazitelne łączenie dwóch 
głośników satelitarnych w formacie mono-kolumny. 

Mamy tu także pomysłową technologię Anti-Resonance Bracing (ARB), która zapewnia 
możliwość bezkompromisowo skutecznego przetwarzania każdego Wata energii 
elektrycznej w czystą moc najniższych częstotliwości. 

Multicell Transformer Przekrój: głośnik satelitarny LUCAS’a NANO 608i 

Przekrój: subbas LUCAS’a 
NANO 608i 



    LUCAS NANO 608i – OPCJE ZESTAWÓW 



        JEDNA RĘKA WYSTARCZY CI DO TRANSPORTU  

 

Rodzina LUCAS NANO to 
innymi słowy profesjonalne 
brzmienie na wynos. 

 

Z NANO 608i, ta idea 
została ostatecznie 
rozwinięta: w pełni 
funkcjonalny system 
nagłośnieniowy z 
wbudowanym procesorem 
pogłosowym, oraz 
najwyższej klasy funkcjami 
miksera, który waży 
zaledwie 16,3kg i można go 
przenosić jedną ręką! 

Konwencjonalny sposób Sposób NANO 608i 



EXTRA KORZYŚCI APLIKACJI LUCAS 
NANO REMOTE NA IPAD’A 

 

 LUCAS NANO  
608i              
wbudowany     
mikser 

          LUCAS 

                 
Easy Mode            

NANO   
REMOTE        

Expert 
Mode 

pokrętło wzmocnienie/głośność            x              

przełącznik wyboru wejścia            x   

dioda przesterowania            x           x         x 

miernik poziomu            x         x 

duży tłumik z przyciskiem wycisz.            x         x 

nazwa kanału + foto            x         x 

korektor konturowy             x           x         x 

wysyłka pogłosu            x           x         x 

panorama            x         x 

filtr dolnozaporowy ze stałą częst.            x          

regulowany filtr dolnozaporowy           x 

4-pasmowy prosty korektor            x  

4-pasmowy korektor parametryczny            x 

jedno-pokrętłowy prosty kompresor            x  

profesjonalny, pełny kompresor           x 

przełącznik presetów pogłosu            x           x         x 

kanał pogłosu z tłumikiem i wycisz.            x         x 

kontrola poziomu Master Sub            x           x         x 

kontrola balansu Master            x           x         x 

kontrola głośności Master            x           x         x 

miernik poziomu głośności Master            x         x 

7-pasmowy korektor graficzny Master            x         x 

Ze swoim wbudowanym 8-kanałowym mikserem i 
pokaźną ilością pokręteł, LUCAS NANO 608i oferuje ilość 
wejść i regulacji, która wystarczy na każdą mniejszą 
imprezę lub inne wydarzenie. Wszystkie funkcje mogą 
być kontrolowane bezpośrednio z samego urządzenia. 

 

Natomiast z aplikacją LUCAS NANO REMOTE, wkraczacie 
w zupełnie nowy świat. Świat zdalnego sterowania. Mając 
zdalną kontrolę nie tylko nad fizycznymi pokrętłami 
NANO 608i, ale także otrzymując dostęp do wszystkich 
wspaniałych narzędzi DSP ukrytych pod pokrywą NANO 
608i. 

 

Używanie iPad’a wraz z aplikacją LUCAS NANO REMOTE 
dostarczy Wam całego bukietu dodatkowych funkcji: 



 



AKSCESORIA                                                                                   

_____________________________________________________________________________________________________________________________                                                               

 

Zestaw Mono Stand Add-on Zestaw Stereo Stand Add-on Przewód 
połaczeniowy 

Roller Bag       
(pokrowiec na kółkach) 

Uchwyty montażowe Desk/Wall Uchwyty montażowe 
wsporników 

Wspornik S-connect LN (łączenie bezkablowe) 



 
DANE TECHNICZNE         

LUCAS NANO 608i 
 SATELITA 2 x SATELITA 

Maks. SPL (szczyt) 124dB 130dB 

Wzór dyspersji kolumny 
średnio/wysokotonowej, 
poziom/pion 

90° x 10°/-45° 90° x 60° 

Moc wyjściowa systemu 80W @ 8Ω 160W @ 4Ω 

Pasmo przenoszenia 175Hz – 22kHz 175Hz – 19kHz 

Maks. SPL, @ 10% THD 119dB 124dB 

Głośnik nisko/średniotonowy 1 x 4,5” 2 x 4,5” 

Głośnik średnio/wysokotonowy 1 x 1” 2 x 1” 

Wymiary (SxWxG) 14,5 x 14,5 x 13,5cm 14,5 x 28 x 13,5cm 

Waga 1,2kg 2,4kg 

 

 SUBBAS 

Maks. SPL (szczyt) 123dB 

Moc wyjściowa systemu  300W @ 8Ω / 2 x 80W @ 8Ω 

Pasmo przenoszenia 43Hz - fx 

Maks. SPL, @ 10% THD 120dB 

Głośnik LF 1 x 10” 

Wymiary (SxWxG) 35 x 49 47cm 

Waga 13,9kg 



 

HK Audio 

Postfach   1509 

66595   St. Wendel ,  Germany 

 

info@hkaudio.com 

www.hkaudio.com 

www.amtec.pl  

 

© 2016 Music & Sales P.E. GmbH    

Informacje i dane techn. mogą podlegać 

zmianom bez uprzedzenia, MS D-2835 

Aplikacja LUCAS NANO REMOTE na iPad’a jest do pobrania bezpłatnie w Apple App 
Store.     

Apple, logo Apple and iPad są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi 
w U.S.A. oraz w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. 
Nazwa oraz logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do 
firmy Bluetooth SIG,Inc. 

Opcje i zrzuty ekranów podlegają zmianom. 


