
SVS PB-1000 PRO Czarny Subwoofer Aktywny Salon
Poznań

Cena: 4 599 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Subwoofer Aktywny SVS PB-1000 PRO 
Seria SVS 1000 Pro oferuje przełomowe technologie z referencyjnej serii 16-Ultra, najczęściej nagradzanych subwooferów.
Technologia ta łączy w sobie ekskluzywne innowacje z serii 1000 Pro, aby ustanowić nowy standard wydajności
subwoofera. Więcej ludzi niż kiedykolwiek może teraz cieszyć się drżącym w pomieszczeniu basem poniżej progu ludzkiego
słuchu. Do tego wszystkiego dostajemy nieomylną kontrolę i dokładność, zapewniając bardziej wciągające wrażenia
muzyczne i kinowe.

Oba modele z serii 1000 Pro schodzą w dół nawet poniżej 20 Hz, gdzie bas jest już tylko wyczuwalny, a robią to z
uderzeniem w klatkę piersiową i precyzyjnym renderowaniem szczegółów. Przeprojektowany 12-calowy przetwornik SVS o
dużym wychyleniu i wzmacniacz Sledge o mocy 325 W RMS i ponad 820 W mocy szczytowej z całkowicie dyskretnym
wyjściem MOSFET i 50 MHz Analog Devices DSP zapewniają potężny dynamiczny wpływ z dokładnością i finezją.

Dzięki połączeniu inspirującej inżynierii, flagowej technologii i niezrównanego doświadczenia użytkownika, SVS zapewnia
referencyjną wydajność subwoofera.

Specyfikacja:

-Ochronna, niedźwięczna, bardzo gruba maskownica z siatki z tkaniny ABS
-Stopy izo-elastomerowe w zestawie
-Bardzo wytrzymały, wysokoprądowy przewód zasilający 6'
-Przewodnik szybki start
-Niesymetryczne wejście/wyjście stereo
-Wejście stereo na poziomie głośnika
-Opcje auto/on i wyzwalania za pośrednictwem aplikacji, wyzwalacz AC/DC 3-12V
-Zgodna z RoHS, bezołowiowa konstrukcja, ogólnoświatowe certyfikaty bezpieczeństwa
-Zielony 0,5-watowy niski pobór mocy w trybie czuwania
-Konstrukcja RMS 325 W, 820+ W mocy szczytowej klasy D
-Urządzenia analogowe 50Mhz Audio DSP, wysokiej rozdzielczości filtrowanie 56-bitowe o podwójnej precyzji
-Szeroka przepustowość napięcia wejściowego zgodna z dźwiękiem konsumenckim i pro do 4V.
-Wysoka wydajność LLC rezonansowe SMPS z 17A 650V MOSFET, rezonansowe przełączanie skutkuje niższym EMI i
najwyższą wydajnością.
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-Topologia przełączania wzmacniacza klasy D z masywnym tranzystorem MOSFET 34A 120V
-Aplikacja do sterowania SVS BLE dla systemów iOS i Android zawiera 3 kompletne ustawienia predefiniowane i
konfigurowalne użytkownika, obsługuje system IOS (iphone5 lub nowszy lub Android (4.42 lub nowszy), 3 PEQ na
predefiniowane, regulowane dolne przejście, faza, polaryzacja, kompensacja i kontrola dla najlepszego dostosowania do
głośników.
-Ustawienia korektora klienta i ogranicznika DSP specjalnie dla 1000 Pro
-Impedancja wejściowa 16kohm (niewyważenie RCA)
-Impedancja wejściowa 20kohm (poziom głośnika)
-Nowy interfejs użytkownika sterowania funkcją Intelligent Feature Control (IFC) na wzmacniaczu z jasnoniebieskim
wyświetlaczem 11 led i łatwymi przyciskami sterującymi.
-Wymiary (z maskownicą): 18.9" (479mm) H X 15" (380mm) W X 20" (509mm) D
-Wymiary (bez maskownicy): 18,9" (479 mm) H X 15" (380 mm) W X 19,2" (488 mm) D
-Waga (netto): 19,3 kg
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