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Dynamisch geluid

28 W uitgangsvermogen met Bass Reflex-technologie voor diepe tonen. Deze 
luidspreker is geschikt voor elke soort media en produceert rijk en vol geluid met minder 
vervorming dankzij het Bass Reflex-systeem

Rijk, complex geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 28 W RMS
• De goed gedempte driver vermindert trillingen en vervorming van het geluid
• De Bass Reflex-luidsprekers leveren een diepe, krachtige bas

Modern ontwerp
• Ontworpen voor stijl - de uitstraling is net zo goed als het geluid

Eenvoud
• Compatibel met alle media



 28 W RMS
Totaal uitgangsvermogen van 28 W RMS

Bass Reflex-luidsprekers
Een kamer in de luidspreker leidt de lucht naar 
akoestisch afgestemde openingen in de luidspreker 
en geeft de bastonen een krachtig, realistisch geluid.

Compatibel met alle media
Compatibel met alle media

Goed gedempte driver
Bij een enkele luidspreker ontstaan doorgaans 
trillingen in een specifiek frequentiegedeelte nabij de 
rand van een diafragma, wat vaak leidt tot enige 
geluidsvervorming. Om dit te voorkomen wordt 
gebruik gemaakt van Mylar, een uniforme monomeer 
en een veel lichter materiaal dan meestal wordt 
gebruikt, rondom de driverkegel. De kegel wordt in 
een perfect symmetrische ring verpakt, waarvan het 
dempende effect de asynchrone trillingen 
onderdrukt. Het resultaat is een beter 
uitgebalanceerd en natuurlijk geluid.
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Audiosystemen
• Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz
• Ingangsimpedantie: 25 ohm
• Totaal uitgangsvermogen: 28W
• Vermogen: 220 V 50 Hz
• Signaal-ruisverhouding: > 75 dB
• THD: < 1%

Audiosystemen L/R-kanalen
• Audiovermogenversterker: Klasse AB-versterker
• Zenderscheiding: > 45 dB
• Ingangsgevoeligheid: 450 mV
• Gemiddeld uitgangsvermogen: 6 W x 2

Subwooferaudiosystemen
• Audiovermogenversterker: Klasse AB-versterker 

(BTL)
• Ingangsgevoeligheid: 180 mV
• Gemiddeld uitgangsvermogen: 16 W

Luidsprekers links/rechts
• Driververmogenbereik: 1-20 W x2
• Frequentiebereik: 100 Hz - 18 kHz
• Nominale impedantie: 6 ohm

• Gevoeligheid: 85 dB (2,83 V/1 m)
• Luidsprekerdriver: 2,5 inch, full-range

Subwooferluidspreker
• Driververmogenbereik: 2 - 60 W
• Frequentiebereik: 55 Hz - 250 Hz
• Nominale impedantie: 8 ohm
• Gevoeligheid: 86 dB (2,83 V/1 m)

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,5 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Audio-ingang voor gegevens: Stereo-audio 

(aansluiting 3,5 mm) 1x

Vermogen
• LED-indicator voor voeding: Oranje

Inhoud van de verpakking
• Aantal satellieten: 2
• Subwoofer
• 3,5 mm stereokabel: Vast
• Snelle installatiehandleiding
• Afstandsbediening: Met kabels
•
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