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Sunet dinamic

Ieşirea de 28 W este completată de tehnologia bass reflex, pentru a vă oferi tonuri 
profunde. Compatibilă cu orice suport media, această boxă furnizează un sunet bogat şi 
amplu cu mai puţine distorsiuni, datorită tubului de bas mare.

Sunet bogat, complex
• Putere totală de ieșire 28 W RMS
• Difuzorul bine amortizat reduce vibraţiile și distorsiunile sunetului
• Boxele Bass Reflex oferă un bas profund și puternic

Design contemporan
• Creat cu stil, aspect pe măsura performanţelor acustice

Simplitate
• Compatibil cu orice suport media



 28 W RMS
Putere totală de ieșire 28 W RMS

Boxe Bass Reflex
O cameră din spatele difuzorului, care conduce aerul 
către fantele acustice integrate în boxă, conferă 
notelor de bas un sunet mai puternic și mai realist.

Compatibil cu orice suport media
Compatibil cu orice suport media

Difuzor bine amortizat
În mod normal, un singur difuzor are parte de vibraţii 
specifice împărţirii frecvenţei lângă marginea 
diafragmei, care conduce adesea la anumite 
distorsiuni ale sunetului. Modul de a depăși această 
problemă este de a utiliza mylar, un material mult mai 
ușor, din monomeri uniformi, care este utilizat mai 
uzual, în jurul conului difuzorului. Înconjurând conul 
ca un inel perfect simetric, efectul de amortizare 
rezultat suprimă vibraţiile asincrone, generând un 
sunet mai echilibrat și mai natura.
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Sisteme audio
• Gamă de frecvenţe: 20 Hz-20 kHz
• Impedanţă intrare: 25 ohmi
• Puterea totală de ieșire: 28 W
• Alimentare: 220 V 50 Hz
• Raport semnal/zgomot: >75 dB
• THD: <1%

Canale S/D sisteme audio
• Amplificator putere audio: Amplificator clasa AB
• Separare canale: >45 dB
• Sensibilitate intrare: 450mV
• Putere nominală: 6W x2

Sisteme audio subwoofer
• amplificator putere audio: Amplificator clasa AB 

(BTL)
• Sensibilitate intrare: 180mV
• Putere nominală: 16W

Boxe dreapta/stânga
• Gamă putere driver: 1-20 W x 2
• Gamă de frecvenţe: 100Hz-18kHz
• Impedanţă nominală: 6ohm

• Sensibilitate: 85dB(2,83V/1m)
• Driver boxă: Full range de 2,5"

Boxă subwoofer
• Gamă putere driver: 2-60W
• Gamă de frecvenţe: 55Hz-250Hz
• Impedanţă nominală: 8 ohmi
• Sensibilitate: 86 dB (2,83 V la 1m)

Conectivitate
• Lungime cablu: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Intrare audio pentru date: 1 stereo audio (mufă de 

3,5 mm)

Alimentare
• Indicator LED de funcţionare: Chihlimbar

Conţinut ambalaj
• Număr de sateliţi: 2
• Subwoofer
• Cablu de semnal stereo de 3,5 mm: Fix
• Ghid de instalare rapidă
• Telecomandă: Cu cablu
•
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