
Monitor Audio Vecta V240 Biały Głośnik Instalacyjny
Salon Poznań

Cena: 1 859 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Dożywotnia gwarancja polskiego dystrybutora

Dostępne
kolory: Biały, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Moc (W): 100

Skuteczność (dB): 88

Pasmo przenoszenia (Hz): 70 - 25 000

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 25 mm (1") Gold C-CAM

Waga (kg): 2.55

Głośnik średnioniskotonowy
(mm/"):

2 x 4" C-CAM, membrany
metalowe

Uchwyty w zestawie: Nie

Wodoodporność: Tak

Impedancja (Ohm): 4

Konstrukcja/budowa: 2-drożna

OPIS PRODUKTU

Głośnik instalacyjny Monitor Audio Vecta V240
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Dzięki doświadczeniu Monitor Audio w high-endowym audio głośniki Vecta V240 zostały zaprojektowane według
najwyższych standardów, dostarczając fantastyczny dźwięk dla wszystkich miłośników muzyki.

Stylowe, kompaktowe i wszechstronne kolumny Monitor Audio Vecta V240 łączą architektoniczną estetykę z innowacyjnymi,
profesjonalnymi rozwiązaniami audio, z których firma jest znana.

Vecta V240 to niewiarygodna wszechstronność i łatwa instalacja. Dzięki mądrze zaprojektowanym uchwytom ściennym i
pojedynczemu, automatycznemu systemowi podłączania, mogą być one szybko i łatwo zainstalowane pionowo lub poziomo.
Instalatorzy montują wysięgnik na ścianie, a następnie umieszczają głośnik na miejscu za pomocą jednej śruby.

Nie tylko oszczędzamy w ten sposób czas, ale także upraszczamy łączenie problematycznych lokalizacji – na przykład na
dużej wysokości lub pod trudnymi kątami. Automatyczny system połączenia sprawia, że zainstalowany głośnik wygląda
schludnie, bez widocznych połączeń. Aby uzyskać jak najlepszy dźwięk, głośnik Vecta po zainstalowaniu może być
ustawiony pod kątem – do 25 stopni, a za pomocą opcjonalnego wysięgnika, o kolejne 32,5 stopnia.

Przy instalacji na zewnątrz budynku wymagane jest inne podejście, ponieważ tego typu systemy muszą dostarczyć
najwyższej jakości dźwięk w trudnych warunkach atmosferycznych. W Vecta V240 znajdziemy dwa głośniki 4" C-CAM z
metalowymi membranami, przykręcone do zakrzywionej przedniej ścianki, co gwarantuje dobre rozproszenie dźwięku.
Zminimalizowanie odbić od ścian i sufitu, kiedy głośnik zamontowany jest pod okapem lub w rogu, przekłada się na
znacznie lepszy dźwięk. Zamontowany pomiędzy tymi głośnikami przetwornik wysokotonowy Gold C-CAM w tubie pozwala
uzyskać równie dobre rozproszenie dźwięku także w punkcie podziału zwrotnicy, w miejscu połączenia ze średnimi tonami,
dając gładkie pasmo przenoszenia także poza osią odsłuchu. Otrzymujemy w ten sposób fantastyczny dźwięk ze
zminimalizowanymi obszarami o gorszej propagacji.

Estetyka tych kolumn jest na równie wysokim poziomie, co dźwięk. Zaokrąglone tylne ścianki obudowy w kolorze czarnym
lub białym pozwalają Vectom V240 wpasować się w pomieszczenia, zniknąć w pionowych i poziomych narożnikach.
Obudowy wykonane zostały z gęstego plastiku ABS, a maskownice z odpornej na rdzę siatki – kolumny odporne są na
ekstremalne warunki pogodowe. Całkowicie zamknięta obudowa to odporność na kurz i wodę, dzięki czemu kolumny
otrzymały certyfikat odporności IP55.

Proszę pamiętać: Ramka sprzedawana oddzielnie.

Produkt ten jest kompatybilny z softwarem The Cinema Designer przeznaczonym do kina domowego.

Główne Cechy

Stylowe, kompaktowe i wszechstronne głośniki instalacyjne na każdą pogodę
Dwa 4" głośniki z metalowymi membranami C-CAM
25 mm (1"), złocona kopułka Gold C-CAM
Obudowa zamknięta zabezpieczająca przed wpływem warunków atmosferycznych – certyfikat IP55
Przemyślany, automatyczny system łączenia – łatwa instalacja bez widocznych kabli
Prosty uchwyt montażowy V-MOUNT – umożliwia ustawienie głośnika pod kątem 25 stopni (opcjonalny uchwyt dodaje
32,5 stopnia)
Narożne uchwyty V-CORNER pozwalają na montaż w narożnikach pomieszczeń
Sztywna obudowa ABS z odporną na rdzę maskownicą
Dostępne w kolorach czarnym i białym
Możliwość malowania

Dane techniczne
Konstrukcja: dwudrożna (3 głośniki)
Pasmo przenoszenia (-6dB): 70 Hz – 25 kHz
Skuteczność (1W@1M): 88 dB
Nominalna impedancja: 4 Ω
Minimalna impedancja: 3.8 Ω @ 240 Hz
Maksymalny SPL: 108 dBA (każdy)
Moc maksymalna (RMS): 100 W
Zalecana moc wzmacniacza: 25 – 100 W
Wyrównanie basów: Obudowa zamknięta
Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2.5 kHz
Podłączenia: Złocone, wciskane – połączone z uchwytem
Ocena ochrony środowiska: IP55
Kąt obrotu wspornika: Ściana: 25 stopni. Dodatkowy wysięgnik: 32,5 stopni. Całkowity: 45 stopni.
Przetworniki: 2 x 4" C-CAM, membrany metalowe
Kopułka wysokotonowa 25 mm (1") Gold C-CAM
Wymiary (szer. X głęb. X gł.): 335.9 x 243.2 x 150 mm
Waga: 2.55 kg
Wykończenia: Czarne lub białe (Signal White, RAL 9003)
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