
REL T/9x T9x Czarny Aktywny Subwoofer Muzyczny
Salon Poznań

Cena: 6 690 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny połysk, Biały połysk

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Aktywny Subwoofery Muzyczny REL T9x T/9x
T/x - Nowa seria subwooferów firmy REL

Przeprojektowane wzmacniacze

Subwoofery z serii T/x oparto na niezawodnych, drogich wzmacniaczach klasy AB o mocy 125, 200 i 300 W. Wewnętrznie,
kluczowe elementy istotne dla zwiększenia przejrzystości i szybkości zostały poprawione do legendarnej jakości REL bez
żadnych dodatkowych kosztów. Oddzielne wejścia wysokopoziomowe, wejście niskopoziomowe (niezbędne z uwagi na
rosnącą liczbę głośników aktywnych pojawiających się na rynku) pozwalają na naturalne, idealne przejście z głośnika do
subwoofera. A w kinie przyda się oddzielne, dedykowane wejście .1/LFE dla basów umożliwia automatyczne przełączanie
między muzyką w wysokiej klasy aplikacjach dwukanałowych a kinem domowym bez konieczności zmiany ustawień.

Łączność bezprzewodowa

W REL-u wypracowaliśmy znakomitą reputację budując najlepiej brzmiące i najszybsze systemy bezprzewodowe dostępne
w branży. REL nigdy nie polega na kompresji cyfrowej, ponieważ daje ona chudy, pozbawiony życia dźwięk. Zamiast tego
udoskonaliliśmy (opcjonalny) system bezprzewodowy Arrow; brzmi on tak szybko i dynamicznie, że z czystym sumieniem
możemy zachęcać do korzystania z łączności bezprzewodowej na jednym kanale pary REL, podczas gdy drugi kanał może
być połączony za pomocą kabla.

Specyfikacja:
Typ konstrukcji: Aktywny głośnik promieniujący w górę, pasywny głośnik promieniujący w dół
Głośniki:
Aktywny: 10-calowy (254 mm) FibreAlloy
Pasywny radiator: 10-calowy (254 mm)
Rozszerzenie niskich częstotliwości: -6 dB przy 27 Hz
Złącza wejściowe: Neutrik Speakon – wysokopoziomowe (w zestawie 10m), RCA – niskopoziomowe, RCA LFE
Moc wyjściowa wzmacniacza: 300W RMS
Rodzaj wzmacniacza: Klasa A/B
Możliwości połączeń bezprzewodowych: Arrow (Opcja), Zero Compression Single Large Scale Integrated Chip
Zasilanie: 220-240V
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 370 x 340 x 393 mm
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Waga (netto): 20.6 kg
Możliwa kolorystyka: High Gloss Black, High Gloss White
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