REL T9i Czarny Subwoofer Muzyczny Salon Poznań

Cena:

4 990 zł

Cena dotyczy:

sztuki

Gwarancja:

Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory:

Czerwony połysk, Biały połysk, Czarny połysk

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI
Wysokość (cm):

40, 7

Głębokość (cm):

38, 7

Szerokość (cm):

33

Waga (kg):

18, 7

OPIS PRODUKTU

Subwoofer Muzyczny REL T9i
Firma REL ma wieloletnią tradycję w tworzeniu top modelu na dowolnym poziomie cenowym aby osiągnąć więcej. Więcej
niż suma jej części, stanowi najwspanialszą skalę, najwyższy poziom produkcji jaki możemy osiągnąć w ramach danej
technologii.
T9i zawiera większość technologii serii Ti, jaką możemy dostarczyć. Połączenie głośnika 10-calowego i odpowiadającej mu
10-calowej membrany biernej zapewnia szybkość oraz dużą skalę dźwięku. T9i doskonale sprawdza się w połączeniu z
głośnikami podłogowymi w średnich lub dużych pomieszczeniach.
T9i to więcej niż tylko nowy model. Zaczęliśmy od modyfikacji głośników. Waga wysokiej jakości obudowy wzrosła o 1,8 kg
w stosunku do swojego poprzednika: zastosowano grubsze ścianki oraz dodatkowe usztywnienia. Dlaczego? Ponieważ noy
głośnik wymaga większej sztywności i kontroli aby osiągnąć zakładany efekt, a bez tego korzyści mogą zostać utracone,
zanim dotrą do słuchacza.
Doskonałe filtry wejściowe REL i solidne wzmacniacze prowadzą do najlepszego brzmienia, jaki kiedykolwiek uzyskano z
tak niezawodnych konstrukcji.
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Wydajne zasilacze, ogromne transformatory toroidalne i to, co wielu krytyków nazywa: najlepsze filtry na świecie, to tworzy
słynny REL EFEKT - niezależnie od rodzaju materiału wszystkie wybrzmienia basu muzyki i filmu są doskonale
przetworzone.
Arrow ™ to najnowsza generacja bezprzewodowej transmisji sygnału firmy REL. Arrow ™ zapewnia bezstratną transmisję
sygnału za pośrednictwem złącza wysokopoziomowego oraz 1.LFE. System działa bez zakłóceń z odległości do 13,7m bez
utraty jakości dźwięku.

Dane techniczne:
Typ: obudowa z membraną bierną, membrana promieniująca w dół, głośnik
promieniujący do przodu
Głośnik: 10”, 254mm o długim skoku, odwrócona nakładka przeciwpyłowa,
stalowy kosz
Membrana bierna: 10”, 254mm
Niższa częstotliwość
przenoszenia
28 Hz przy – 6dB w pomieszczeniu
Wejścia:
Hi Level Neutrik Speakon, Lo Level RCA, .1/LFE RCA
Impedancja wejściowa Hi Level: 150kOhm
Low Level: 10kOhm
.1/LFE: 10kOhm
Zakres regulacji
wzmocnienia
80 dB
Moc wyjściowa: 300 W (RMS)
Przełącznik fazy Tak, 0 i 180 stopni
Typ wzmacniacza mocy: klasy AB
System zabezpieczeń:
Całkowicie elektroniczny
SET-SAFE
TAK
- przed D.C. TAK
- zwarciem wyjścia TAK
Napięcie zasilające 220-240 Volt, bezpiecznik 3,15A półzwłoczny

Dostarczone akcesoria:
Kabel zasilający
Kabel z wtykiem Neutrik Speakon
Instrukcja obsługi
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