Dali Zensor 5 White Kolumny Podłogowe Salon Poznań
Dostępne od Ręki !!!

Cena:

1 449 zł

Cena dotyczy:

sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja:

Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory:

Biały, Czarny, Orzech

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU
Obecnie oczekujemy trochę więcej troski i uwagi, jeśli chodzi o parametry, wygląd i szczegóły. ZENSOR 5 spełnia te
oczekiwania.
Przednia ścianka ZENSOR'a 5 zapewnia ekskluzywny wygląd wykończenia lakierem high-gloss, podczas gdy wysokiej
jakości dodatki z winylu dodają przyjemnego wrażenia i łagodności obudowie wykonanej ze średniej gęstości płyty
pilśniowej. W konstrukcji wykorzystano materiał dźwiękochłonny i wewnętrzne wsporniki.
Jak jego wielki brat, ZENSOR 5 może pochwalić się kompletem funkcji, takich jak zdejmowany grill, stabilna podstawa z
aluminium, frontowy port bass reflex i wejście przewodowe najwyższej jakości. 15 cm krótszy niż jego większe rodzeństwo i
nadal więcej niż 80 cm wysokości pozwolą, aby ZENSOR 5 mógł być rozpoznawalnym i nowoczesnym kompanem idealnie
wpasowującym się w otoczenie gustownego pomieszczenia.
Naturalnie obydwa 5 ¼-calowe woofery zostały stworzone od początku i czerpią z pełnych doświadczeń i dziedzictwa
nagradzanych wooferów DALI. Podczas gdy konstrukcja o niskich stratach gwarantuje optymalne działanie kopułki i
zawieszenia dla pełnej i długotrałej przyjemności czerpanej z całej sceny muzycznej.
ZENSOR 5 jest tym, którego szukasz jeśli chcesz upiększyć otoczenie swojego domu obecnością wiarygodnego i
prawdziwego artysty, który nie pozostawia złudzeń co do swoich korzeni osadzonych w dziedzictwie high-endu DALI.
Dane techniczne:
Linia produktowa: Zensor
Rodzaj głośnika: Front, Rear, Surround
Zakres częstotliwości (+/-3 dB) [Hz]: 43 - 26.500
Skuteczność [2,83 V/1 m) [dB]: 88
Impedancja nominalna [W]: 6
Maks. SPL [dB]: 108
Sugerowana moc wzmacniacza [W]: 30 - 150
Częstotliwość podziału [Hz]: 2.400 Hz
Przetwornik wysokotonowy: 1 x 25 mm Soft Textile Dome
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Przetwornik niskotonowy: 2 x 5,25" Wood Fibre Cone
Typ obudowy: Bass Reflex
Strojenie bass-reflexu [Hz]: 44
Wejścia: Single Wire
Ekranowanie magnetyczne: Nie
Rekomendowane umiejscowienie: Podłoga
Dołączone akcesoria: Manual, Rubber Bumpers, Spikes
Akcesoria opcjonalne: White Grille
Sugerowana odległość od ściany [cm]: 20 - 80
Maks. wymiary z podstawą i maskownicą (wys. x szer. x gł.) [mm]: 840 x 162 x 253
Masa [kg]: 10.3
Opcjonalnie do dokupienia jest dodatkowa maskownica w kolorze białym: 149zł.
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