
Focal Vestia N°2 No2 High Gloss Kolumny Podłogowe
Salon Poznań

Cena: 5 699 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Czarny połysk, Biały, Orzech

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Kolumny podłogowe Focal Vestia No2 
Vestia N°2 to 3-drożny głośnik podłogowy typu bass-reflex, łączący elegancję subtelnego wzornictwa z finezją
nowoczesnego głośnika high-fidelity. Łączy w sobie technologie firmy Focal, takie jak stożek Slatefiber wykonany z włókien
węglowych pochodzących z recyklingu w naszych francuskich warsztatach, oraz głośnik wysokotonowy TAM z odwróconą
kopułką w kształcie litery „M”, aby wzmocnić wysokie tony. Pochylone podstawki na głośnikach oznaczają, że scena
dźwiękowa może być skupiona na słuchaczu (Time Alignment), co zapewnia jeszcze głębsze zanurzenie i emocje. Dzięki
możliwości wyboru harmonijnych i wyrafinowanych wykończeń – przedniego panelu z efektem czarnej lub białej skóry,
bocznych paneli Black High Gloss, Dark Wood lub Light Wood – te głośniki można łatwo zainstalować w każdym wnętrzu.
Vestia N°2 jest idealna do pomieszczeń o powierzchni od 20 m², z zalecaną odległością odsłuchu 3 m. Można go połączyć z
subwooferem SUB 600P, aby uzyskać jeszcze wydajniejszy system i wszechogarniający bas.

Dane techniczne:
Przetworniki:
2 x 61/2" (16,5 cm) głośnik niskotonowy latefiber 61/2"
(16,5 cm) średniotonowy slatefiber 1-calowy
(25 mm) głośnik wysokotonowy TAM z odwróconą kopułką Al/Mg
Czułość: (2,83 V/1 m) 91,5 dB
Pasmo przenoszenia: (+/-3dB) 47Hz - 30kHz
Punkt niskiej częstotliwości: (-6dB) 37 Hz
Impedancja nominalna: 8 Ω
Minimalna impedancja: 3 Ω
Rekomendowana moc wzmacniacza: 40 - 250W
Częstotliwość podziału: 280 Hz / 2800 Hz
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 101/8x145/8x397/8" (25,6x37,1x101,2 cm)
Masa netto (z kratką): 48,5 funta (22 kg)
Wymiary opakowania: (SxGxW) 121/4x183/4x433/4" (31x47,5x111cm)
Masa netto (z opakowaniem): 57,3 funta (26 kg)
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