
Audio Physic Classic 3 Biały Kolumna Podstawkowa
Salon Poznań

Cena: 3 499 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Biały, Czarny, Wiśnia, Orzech

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Impedancja (Ohm): , 4

Wysokość (cm): 35

Skuteczność (dB): 89

Pasmo przenoszenia (Hz): 45 - 30000

Głośnik wysokotonowy (mm/"): jedwabna kopułka

Szerokość (cm): 17

Głębokość (cm): 28.5

Waga (kg): 7

Głośnik średnioniskotonowy
(mm/"):

tkane włókno
szklane

Konstrukcja/budowa: 2-drożna

OPIS PRODUKTU

Audio Physic Classic 3 Kolumna Podstawkowa

SALON AUDIO-VIDEO | ul. Krzyżowa 8, Poznań | INFOLINIA +48 61 649 60 58



Classic 3 używa tych samych, specjalnie zaprojektowanych przetworników, jak jego większe rodzeństwo czyli Classic 5 i 8:
Mocny głośnik niskośredniotonowy wyposażony jest w stożek wykonany z plecionego włókna szklanego, łączący niską
wagę z wysokim wewnętrznym tłumieniem. W ten sposób skutecznie zapobiega się zaburzeniom częściowym oscylacji
stożka. Stały korektor fazowy zmniejsza efekty kompresji w kluczowym zakresie średnim i odgrywa istotną rolę w chłodzeniu
układu magnetycznego podczas pracy.

Głośnik wysokotonowy to doskonała kopułka, która ma małe wgłębienie w kształcie rogu, aby subtelnie dopasować
zachowanie promieniowania dźwiękowego wokół częstotliwości rozgraniczającej pomiędzy częstotliwościami środkowymi i
wysokimi. W ten sposób obraz przestrzenny pozostaje szeroki, zrównoważony i precyzyjny, nawet jeśli słuchacz siedzi
nieco poza tak zwanym słodkim punktem. Zwrotnica Classic 3 została również zaprojektowana tak, aby nie było żadnych
blokad - podobnie jak w Classic 5, używa ona bezpośrednio połączonej sieci zwrotnicy z komponentami audiofilskimi
zamiast gorszej konstrukcji płytki drukowanej, częściej spotykanej w kolumnach w tym przedziale cenowym.

Jakość wykonania jest również tym, czego można oczekiwać od kolumn Audio Physic, z solidną obudową zbudowaną
zgodnie z najwyższymi standardami kunsztu. Szerokość została zminimalizowana, wyszczuplając kolumnę, a co ważniejsze,
minimalizując niechciane odbicia i problemy z dyfrakcją wokół przetworników. 

Classic 3 może być naszym najmniejszym głośnikiem, ale zdecydowanie jest to prawdziwy głośnik Audio Physic z
dźwiękiem i jakością jaką oczekują fani hi-fi na całym świecie.

Dane techniczne:
Impedancja 4 Ohm
Pasmo przenoszenia: 45 Hz - 30 kHz
Czułość 89 dB
Zalecana moc wzmacniacza 20-120 W
Wymiary (WxSxG): 350 x 170 x 285 mm
Waga: 7 kg
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