
Focal Sopra N°2 No2 Czarny Lakier Kolumny Podłogowe
Salon Poznań Wrocław

Cena: 38 499 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory:

Czarny Lakier, Pomarańczowy, Biały połysk, Biały, Czarny
Dąb

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Impedancja (Ohm): 8

Skuteczność (dB): 91 dB

Pasmo przenoszenia
(Hz):

34 Hz – 40
kHZ

OPIS PRODUKTU

Kolumny Podłogowe Focal Sopra N°2 No2
Sopra N°2 wyraźnie inauguruje nową erę high-endu premium i wyznacza nowe kryteria wydajności. Uderzając we wszystkie
właściwe nuty, aby płynnie łączyć się z każdą współczesną przestrzenią, projekt jest jednocześnie kompaktowy,
nowoczesny i minimalistyczny o wyjątkowym charakterze. Ta filozofia w naturalny sposób nałożyła nowe wyzwania na
naszą technologię przetworników i zainspirowała główne innowacje opisane na poprzednich stronach.

Wykorzystując technologie NIC i TMD, Sopra N°2 jest wyposażony w najlepszy przetwornik średniotonowy, jaki kiedykolwiek
został opracowany przez Focal, nowy punkt odniesienia dla przejrzystości w kompaktowej obudowie. Rzeczywiście, w
przeciwieństwie do bezkompromisowej Utopii, Sopra ma kompaktową konstrukcję, aby zapewnić jej integrację z
realistycznymi środowiskami odsłuchowymi.

Dwa 7-calowe (18 cm) głośniki niskotonowe z magnesami NIC generują częstotliwości basowe, wykorzystując każdy
centymetr sześcienny objętości obudowy, w tym dodatkową przestrzeń uzyskaną dzięki dostępowi do górnej struktury przez
obudowę głośnika wysokotonowego IHL. Co więcej, struktura Gamma obudowy, z jego przednia przegroda 2¾" (69 mm)
zapewnia zadziwiającą bezwładność jak na swój rozmiar. Ważąc 55 kg (120 funtów), Sopra N°2 nie może zazdrościć swoim
większym konkurentom, równoważąc imponującą wagę basu i artykulację w swojej gęsto zwartej obudowie.

Sopra N°2 można łatwo zintegrować z większością systemów dzięki niezwykłej kontroli basów. Doskonale sprawdza się w
pomieszczeniach poniżej 30m2 (325sq-ft), jego konstrukcja jest idealna do większych przestrzeni, wypełniając
pomieszczenia do 70m2 (750sq-ft). Dbałość o jakość wzmacniacza i precyzyjne pozycjonowanie pomieszczenia jest
kluczem do rozwiązania ich głębokiej sceny dźwiękowej. Konsolidując najnowocześniejsze innowacje w zdecydowanie
nowocześnie wyglądającym, kompaktowym głośniku, Sopra N°2 wyraźnie definiuje nowy standard w głośnikach premium
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Dane techniczne:
Typ: Trójdrożna kolumna podłogowa, bass-reflex

Głośniki:

dwa niskotonowe 18 cm elektromagnetyczny „W”
średnio-niskotonowy 16,5 cm „W”
z zawieszeniem „TMD”
i przetwornikiem „NIC”
· wysokotonowy 27 mm z odwróconą kopułką berylową „IHL”
Pasmo przenoszenia: 34 Hz – 40 kHZ
Niska częstotliwość (-6 dB): 28 Hz
Czułość (2,83 V/ 1 m): 91 dB
Impedancja nominalna: 8 Ω
Impedancja minimalna: 3,1 Ω
Podział zwrotnicy: 250 Hz / 2200 Hz
Zalecana moc wzmacniacza: 40 – 300 W
Wymiary: 1190 x 358 x 540 mm
Waga netto: 55 kg
wymiary produktu: 1190 x 358 x 540 mm
waga netto: 55,00 kg
ilość minimalna: 2 szt.
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