Philips
ลํา โพงโคแอกเชียลติดรถย
นต

6 x 9"
3 ทิศทาง
พลังขับสูงสุด 300 วัตต

CSP6911

โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ
พรอมสเตอริโอ 3 ทิศทางเพื่อเสียงมีชีวิตชีวา
เขาถึงอารมณแหงเสียงเพลงดวยลํ า โพงภายในรถยนตรุน CSP6911 จาก Philips ลํ า โพงขนาด 16x24 ซม.
พลังเสียง 3 ทิศทางที่กํา ลังขับสูงสุด 300 วัตต และมีกรวยลํ า โพงประกอบโพลิโพรพิลีนกับทวีตเตอรแบบ Soft
PEI Dome เพื่อใหคุณเพลิดเพลินกับรายละเอียดของเสียงที่สดใสและเบสทุมลึก
เสียงสดใสบนเสนทาง
• การรองรับกําลังขับ 50W RMS
• กรวยลําโพงประกอบจากโพลิโพรพิลีนเพิ่มพลังเสียงเบส ทุมลึก
• ทวีตเตอรแบบ Soft PEI dome เพื่อเสียงโทนเสียงที่อบอุนและมีมิติ
• ขอบเซอรราวดยางบิวทิลเพื่อการตอบสนองอยางเต็มที่
• แมเหล็กเฟอรไรตที่ทนทานเพื่อพลังเสียงประสิทธิภาพสูง
ทนทานสูง ใชงานไดยาวนาน
• กรวยลําโพงโพลิโพรพิลีนที่ทนทานเพื่อประสิทธิภาพการทํางานในทุกสภาพอากาศ
• ตะแกรงครอบลําโพงที่มีสไตลชวยปองกันความเสียหายตางๆ
• ความทนทานและคงไวซึ่งประสิทธิภาพในสภาวะที่เลวราย
ใชงานและติดตั้งไดงาย
• เหมาะกับชองลําโพงขนาด 16x24 ซม. เปนอยางยิ่ง
• ปลั๊กเสียบสายไฟที่ไมยุงยากสําหรับขั้วลําโพงที่ออกแบบเฉพาะ

CSP6911/00

ลํา โพงโคแอกเชียลติดรถยนต
6 x 9" 3 ทิศทาง, พลังขับสูงสุด 300 วัตต

ไฮไลต

รายละเอียดเฉพาะ

กรวยลําโพงประกอบจากโพลิโพรพิลีน

ะแฟรมวูฟเฟอรและทวีตเตอรดึงดูดหรือขับออก
แมเหล็กเฟอรไรตจะสรางสนามแมเหล็กที่สม่ํา เสมอ
เพื่อการเคลื่อนไหวของไดอะแฟรมที่นุมนวล
ซึ่งชวยทําใหมั่นใจไดวาเอาตพุตเสียงจะมีความผิดเพี้
ยนต่ํา
ดวยการใชแมเหล็กที่มีความเสถียรและมีพลังสูงอยางเ
ฟอรไรต คอยลเสียงก็จะใหเสียงที่ทรงพลัง
แตยังคงโทนเสียงที่นุมนวล

ขอบเซอรราวดยางบิวทิล

•
•
•
•

ลําโพง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ทวีตเตอรแบบ Soft PEI dome

ยางบิวทิลที่ตอบสนองไดดีเยี่ยมจะเชื่อมตอไดอะแฟร
มวูฟเฟอรเขากับกรอบลําโพง
เพื่อสรางระบบกันสะเทือนรอบทิศทาง
เมื่อสัญญาณเสียงไปถึงกรวยดานในวูฟเฟอร
ขอบเซอรราวดยางบิวทิลที่แข็งและยืดหยุนจะชวยรัก
ษาตําแหนงของกรวย
ชวยปองกันแรงเหวี่ยงขึ้นหรือลงอยางหนัก
ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อสัญญาณแรงมาก
ดวยกระบวนการนี้
วูฟเฟอรจะทนทานตอแรงกระชากของเสียงที่มีกําลังแ
รงมากได
และชวยใหตอบสนองเสียงเบสไดอยางนุมนวล
โดยมีความผิดเพี้ยนที่นอยที่สุด
แมจากลําโพงขนาดเล็ก

ตะแกรงครอบลําโพงที่มีสไตล

ไดอะแฟรม: กรวย
วัสดุไดอะแฟรม: โพลิโพรพิลีน
เซอรราวด: ยาง
คอยลเสียง: ชิ้นเดียว
วัสดุคอยลเสียง: ทองแดง
แมเหล็ก: เฟอรไรต
ตัวหนวง: Conex

ชวงกลาง
•
•
•
•

ขนาด: 54 มม. (2-1/8")
ไดอะแฟรม: กรวย
วัสดุไดอะแฟรม: กระดาษ
แมเหล็ก: นีโอไดเนียม

ทวีตเตอร
•
•
•
•

ขนาด: 15 มม. (3/5" )
ไดอะแฟรม: Dome
วัสดุไดอะแฟรม: PEI
แมเหล็ก: นีโอไดเนียม

อุปกรณเสริม
• ตะแกรงครอบลําโพง: ที่มีตาขายโลหะ
• คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ: อังกฤษ, สเปน,
โปรตุเกส, รัสเซีย
• สาย: ลําโพงแบบมีสาย
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก):
263 x 104 x 192 มม.
• ความลึกการติดตั้ง: 77.5 มม.
• สวนที่ยื่นออกมาของทวีตเตอร: 17 มม.
•

ตะแกรงครอบลําโพงไดรับการออกแบบมาเพื่อสรางรู
ปลักษณท่ีหรูหราใหกับรถยนต ประกอบดวยสองสวน โครงตาขายโลหะที่ถอดออกไดและวงแหวนพลาสติก
เมื่อครอบลําโพงไว
จะครอบคลุมลําโพงทวีตเตอรและกรวยลําโพงอยางมิ
ดชิด ดวยความแข็งแรงและทนทาน
จะชวยปองกันลําโพงจากการเตะไปโดนโดยไมไดตัง
ใจ และการเอานิ้วเขาไปแหยดวยความสงสัย
ซึ่งทั้งสองอยางนี้อาจสรางความเสียหายใหกับประสิทธิ
ภาพของเสียงได
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ประเภทลําโพง: ลําโพงโคแอกเชียล
จํานวนทิศทาง: 3 ทิศทาง
ขนาดลําโพง: 16x24 ซม. (6x9")
จํานวนลําโพง: 2

ขนาด

แมเหล็กเฟอรไรตที่ทนทาน

เฟอรไรตคือวัสดุนํ้า หนักเบาแตแข็งแรง ทนทาน
ที่มีสนามแมเหล็กที่ม่ันคงและสม่ํา เสมอ
เปนสวนประกอบหลักของลําโพงที่ชวยเหนี่ยวนําการเ
คลื่อนไหวของคอยลเสียงและไดอะแฟรม
เมื่อไดรับสัญญาณอินพุต
คอยลเสียงจะทําหนาที่เปนแมเหล็กไฟฟาที่ทํา ใหไดอ

กําลังขับ (RMS): 50 วัตต
Peak Music Power: 300 วัตต
การตอบสนองตอความถี่: 28-32k เฮิรตซ
ความตานทาน: 4 โอหม

วูฟเฟอร

กรวยลําโพงประกอบจากโพลิโพรพิลีนเพิ่มพลังเสียงเ
บส ทุมลึก

PEI (Polyetherimide)
คือวัสดุที่เหมาะอยางยิ่งสําหรับลําโพงทวีตเตอร
ดวยน้ํา หนักที่เบา, ความยืดหยุนและความคงที่สูง
และความทนทานตออุณหภูมิสูง
ภายในลําโพงทวีตเตอร ไดอะแฟรมเล็ก (ตัวเปดโดม)
จะสรางโทนความถี่สูง โดมทําจาก PEI
นี้สามารถจับโนตดนตรี
เพื่อทําใหเพลงของคุณมีมิติที่มีความอบอุน
ชวงเสียงแหลมเต็มรูปแบบ
อีกทั้งรูปทรงโดมยังชวยแผเสียงไปรอบๆ
ดังนั้นคุณจึงสามารถไดยินโนตเสียงสูงจากทุกที่น่ังบน
รถ

เสียง

www.philips.com

