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SPA2335
Dinaminis garsas

28 W išvestis ir „Bass reflex“ technologija suteikia galimybę atkurti sodrius žemuosius tonus. 
Šis garsiakalbis suderinamas su bet kokia medija, todėl per jį galėsite klausytis sodraus, viso 
diapazono garso, kuris mažiau iškraipomas skleidžiant jį per platėjantį žemųjų dažnių vamzdį.

Sodrus, sudėtinis garsas
• 28 W RMS bendra išvesties galia
• Gerai slopinamas spinduolis sumažina vibracijas ir garso iškraipymus
• Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai užtikrina gilius ir galingus žemuosius dažnius

Šiuolaikiškas dizainas
• Puikus stilius – išvaizda neprastesnė nei garsas

Paprastumas
• Suderinamas su visomis laikmenomis



 28 W RMS
28 W RMS bendra išvesties galia

Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai
Sekcija už pagrindinio garsiakalbio įrenginio, kurioje 
oras nukreipiamas į akustines garsiakalbio angas, 
žemiesiems dažniams suteikia smarkumo ir 
natūralumo.

Suderinamas su visomis laikmenomis
Suderinamas su visomis laikmenomis

Gerai slopinamas spinduolis
Vienas garsiakalbis paprastai sukuria tam tikro dažnio 
virpesius diafragmos pakraščiuose, dažnai 
sukeliančius garso iškraipymus. Šiai problemai 
išspręsti naudojamas mylaras – vientisas monomeras 
ir daug lengvesnė medžiaga, kuri paprastai dažniau 
naudojama apie garsiakalbio difuzorių. Apsupus 
difuzorių tiksliai simetrišku žiedu, gaunamas 
slopinimo efektas, pašalinantis asinchroniškus 
virpesius, todėl garsas labiau subalansuotas ir 
natūralesnis.
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Garsinės sistemos
• Dažnių diapazonas: 20 Hz – 20 kHz
• Įvesties varža: 25 omai
• Visa išvesties galia: 28 W
• Maitinimas: 220 V, 50 Hz
• Signalo ir triukšmo santykis: > 75 dB
• THD: < 1 %

Garso sistemų L / R kanalai
• Garso galingumo stiprintuvas: AB klasės 

stiprintuvas
• Kanalo išskyrimas: > 45 dB
• Įvesties jautrumas: 450 mV
• Nominali išvesties galia: 6 W x 2

Žemųjų dažnių garso sistema
• garso galingumo stiprintuvas: AB klasės stiprintuvas 

(BTL)
• Įvesties jautrumas: 180 mV
• Nominali išvesties galia: 16 W

Kairysis / dešinysis garsiakalbiai
• Stiprintuvo galingumo diapazonas: 1–20 W x 2
• Dažnių diapazonas: 100 Hz–18 kHz
• Nominali varža: 6 omai

• Jautrumas: 85 dB (2,83 V / 1 m)
• Garsiakalbių pagrindinis įrenginys: 2,5 col. 

pilnutinio diapazono žemų dažnių garsiakalbis

Žemųjų dažnių kolonėlė-garsiakalbis
• Stiprintuvo galingumo diapazonas: 2–60 W
• Dažnių diapazonas: 55–250 Hz
• Nominali varža: 8 omai
• Jautrumas: 86 dB (2,83 V / 1 m)

Prijungimo galimybė
• Kabelio ilgis: 1,5 m
• Jungtis: 3,5 mm stereo
• Garso duomenų įvestis: Stereo garsas (3,5 mm 

jungtis) 1x

Maitinimas
• Maitinimo LED indikatorius: Gintaro spalvos

Pakuotės turinys
• Palydovų skaičius: 2
• Žemųjų dažnių kolonėlė
• 3,5 mm stereo kabelis: Fiksuotas
• Sparčiojo įdiegimo vadovas
• Nuotolinis valdymas: Laidinis
•
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