
Dali SUB E-12 F Czarny Subwoofer Salon Poznań Outlet
EX-DEMO

Cena: 3 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory:

Biały, Orzech, Czarny, Czarno-
czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Subwoofer Aktywny Dali SUB E-12 F
Subwoofer, który równie dobrze nadaje się do odtwarzania muzyki i filmowych ścieżek dźwiękowych
DALI SUB E-12 F został opracowany z myślą o imponujących osiągach – przy odtwarzaniu muzyki, jak również ścieżek
dźwiękowych filmów – w oparciu o kluczowe dla DALI pryncypia przetwarzania dźwięku.
Co ważne zarówno w muzyce jak i filmach, subwoofer jest w stanie dostarczyć 220W mocy szczytowej. Wysoce liniowy
wzmacniacz 170W klasy D zapewnia prawdziwie zrównoważony bas oraz płynną integrację z głośnikami.

Obudowa, membrana, zabezpieczenia i chłodzenie
Obudowa posiada port bass reflex skierowany w dół, co oznacza łatwiejsze ustawienie i lepsze dopasowanie akustyczne do
pomieszczenia. Głośnik niskotonowy jest potężnym, 12-calowym przetwornikiem o długim skoku, opracowanym z myślą o
precyzji. Membrana jest wykonana z czystego, lekkiego aluminium dla lepszej reprodukcji szczegółów i maksymalnej
sztywności, podczas gdy ciężki układ magnetyczny steruje ogromną, 4- warstwową, chłodzoną powietrzem cewką o długim
skoku. Aby zapewnić najwyższą wydajność nawet w trudnych warunkach, subwoofer posiada wbudowane obwody
zabezpieczające przed przeciążeniem i zniekształceniami.

Specyfikacja:

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 28 - 190
- maksymalne SPL [dB]: 112
- częstotliwość podziału: 40 - 120
- przetwornik niskotonowy: 1 x 12'' membrana z pulpy papierowej
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 36,0
- aktywne subwooferry: maksymalna moc wzmacniacza, [RMS Watt]: 220
- aktywne subwooferry: ciągła moc wzmacniacza, [RMS Watt]: 170
- zużycie energii w trybie stand-by [W]: 1
- zużycie energii bez obciążenia [W]: 9
- wejścia: mono, stereo
- impedancja wejściowa [kOhm]: 25
- funkcje: głośność (czułość), częstotliwość zwrotnicy, przełącznik fazy, przełącznik stand-by (auto power) on/off
- rekomendowane umiejscowienie: podłoga, w rogu
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- rodzaj głośnika: subwoofer
- dołączone akcesoria: instrukcja, gumowe amortyzatory, kabel zasilający
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