
Klipsch SPL-120 CE Subwoofer Aktywny Salon Poznań

Cena: 2 499 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Konstrukcja/budowa: , bass-refleks

Moc (W): 300/600

Wysokość (cm): 45.1

Pasmo przenoszenia (Hz): 24 - 125

Szerokość (cm): 37.4

Głębokość (cm): 50.6

Waga (kg): 20.4

Głośnik niskotonowy (mm/"): 10” o długim skoku membrany, membrana IMG w kolorze
miedzi

OPIS PRODUKTU

Subwoofer Aktywny Klipsch SPL-120 CE
Miedziane membrany skierowanego do przodu głośnika niskotonowego cerametallic
Głośniki niskotonowe Cerametallic są wyjątkowo lekkie, a jednocześnie niezwykle sztywne - umożliwiając przez to
niespotykanie niskie pasmo przenoszenia przy minimalnym zniekształceniu, dla większej klarowności przy użyciu mniejszej
mocy wzmacniacza. 

Wydajny wzmacniacz w klasy D
Wbudowany wysoko wydajny wzmacniacz wyposażono w analogowy przedwzmacniacz, pozwalający na zachowanie
czystszej i wierniejszej reprodukcji dźwięku. Wyjście klasy D zapewnia maksymalną wydajność dla maksymalnej mocy
wyjściowej, szczegółowości i niskiej częstotliwości. 

Skierowany do przodu port szczelinowy z unikalną technologią internal flare
Opatentowana wewnętrzna geometria minimalizuje szum portu zapewniając czyste niskie częstotliwości bez zniekształceń.
Skierowana do przodu konstrukcja pozwala na elastyczne umiejscowienie. 
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Bezprzewodowy zestaw wa-2 do subwoofera 
Bezprzewodowy zestaw Klipsch WA-2 do subwoofera (sprzedawany osobno) zapewnia bezprzewodową transmisję wysokiej
rozdzielczości, pozwalając na wygodne ustawienie w dowolnym miejscu i na optymalizację wyjścia oraz zakresu niskich
częstotliwości. Aby uzyskać całkowicie bezprzewodowe połączenie możesz podłączyć do czterech zestawów
bezprzewodowych WA-2 do kompatybilnych subwooferów Klipsch w jednym pomieszczeniu. 

Elastyczna regulacja 
Regulacja ustawień zwrotnicy i fazy pozwoli na dostrojenie subwoofera do głośników Klipsch i do pomieszczenia
odsłuchowego tak, aby uzyskać idealny poziom basu. Wejścia liniowe / LFE RCA zapewniają kompatybilność z odbiornikami
kina domowego. 

Korzystaj z paru wejść jednocześnie 
Można korzystać jednocześnie z wejścia RCA i bezprzewodowego, dzięki czemu można używać jednego subwoofera z
wieloma systemami. Na przykład można użyć wejścia bezprzewodowego do zestawu kina domowego a wejścia RCA dla
systemu 2-kanałowego, bez konieczności przełączania wejść podczas zmiany systemów. 

Tryb standby 1⁄2-wat 
Wyjątkowa wydajność także po wyłączeniu. Spełnia globalne standardy wydajności zmniejszając koszty energii dla
użytkownika. 

Niezwykle wytrzymałe wykończenie ebony 
Cała obudowa pokryta jest odpornym na zarysowania wykończeniem w kolorze Ebony i wygląda jak prawdziwe drewno. 

Dopracowany projekt 
Amortyzujące gumowe nóżki, stalowe słupki maskownicy i maskownica z tkaniny, nadają subwooferom SPL elegancki
wygląd.

Dane techniczne:
Pasmo przenoszenia 24 Hz - 125 Hz 
Maksymalna wydajność akustyczna 118 dB 
Typ wzmacniacza klasy D z sekcją analogową preamp 
Moc 300 W RMS / 600 W szczytowa 
Impedancja znamionowa 8Ω 
Głośnik niskotonowy 12” o długim skoku membrany Cerametallic
Materiał obudowy MDF 
Typ obudowy bass-reflex przez skierowany do przodu port szczelinowy 
Wejścia podwójne RCA/LFE, port bezprzewodowy WA-2 
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 45.1 x 37.4 x 50.6 cm 
Waga 20.4 kg
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