
Tannoy Platinum F6 Biała Kolumna Podłogowa Salon
Poznań

Cena: 1 649 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Biały, Mocca, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Głębokość (cm): 300

Szerokość (cm): 235

Konstrukcja/budowa: , 2-
drożna

Impedancja (Ohm): 8

Waga (kg): 17, 1

Wysokość (cm): 1083

OPIS PRODUKTU

Kolumna podłogowa Tannoy Platinum F6

Platinum F6 oferują wyjątkową wydajność i brzmienie. Idealne do większych pomieszczeń, efektowne i idealnie
proporcjonalne głośniki charakteryzują się bardzo niskim poziomem zniekształceń. Te wdzięczne wizualnie kolumny
zapewniają szczegółowy, naturalny dźwięk z uderzającą klarownością, dynamiką i mocnym basem. Po przeanalizowaniu i
dopracowaniu każdego szczegółu konstrukcji, Platinum F6 zapewnią najlepszą wydajność w swojej klasie.

Komponenty
Głośnik wysokotonowy z miękką kopułką neodymową Platinum F6 został opracowany z myślą o tolerancjach zwykle
spotykanych w znacznie droższych konstrukcjach, co zapewnia imponujące rozszerzenie górnego krańca pasma i naturalny,
przestrzenny dźwięk. Specjalnie wykonane stożeki głośników nisko-średniotonowych z papieru i materiału kompozytowego
są lekkie i sztywne, zapewniając niezrównaną artykulację i nieskazitelną wydajność. Konstrukcja bass-reflpx z otworem z
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tyłu jest solidnie zbudowana i ma wysokiej jakości pozłacane zaciski.

Elegancka estetyka
Czyste linie Platinum F6, wykończenie ze szczotkowanego aluminium, subtelny branding i wybór wykończenia uzupełnią
szeroką gamę domów i wystroju. Obudowy mają obszerne wewnętrzne usztywnienia i wysokiej jakości wykończenie. Gładko
wyprofilowane membrany nie są wyposażone w osłony przeciwkurzowe, poprawiając dyspersję i zapewniając dokładne
odtwarzanie średnich tonów.

Główne cechy:
- Nowoczesny i stylowy 2-drożny głośnik półkowy do małych i średnich pomieszczeń
- 6,5-calowe przetworniki średni / basowe zapewniają doskonałą wydajność i wyjątkową dynamikę
- 1-calowy przetwornik wysokiej częstotliwości z powlekaną jedwabną membraną kopułkową zapewnia bogate detale
wokalne i instrumentalne
- Magnesy neodymowe zapewniają silne pole magnetyczne dla autentycznej reprodukcji
- Specjalnie zaprojektowany zespół zwrotnicy rozszerza standard Tannoy w zakresie doskonałości
- Tylny system bass-reflex poprawia bogate i głębokie odtwarzanie basów
- Przednia przegroda z dala od widocznych śrub z osłoną na zamek błyskawiczny

Specyfikacja techniczna:
- Konstrukcja: 2-drożna
- Przetworniki: Dynamiczne
- Głośniki wysokotonowe: 1x1 cal miękka kopułka
- Głośniki średnio-niskotonowe: 2x6.5 cala papierowa membrana
- Bas-refleks: Tył
- Impedancja 8 Ω
- Maksymalna moc: 300W
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