Informacje o produkcie

dBTechnologies Sub 615 Promocja Majowa
Cena :
2.780,00 zł

2.166,00 zł
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Producent : dBTechnologies
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SUB 615 jest wyposażony we wzmacniacz klasy D o mocy 600W RMS i przetwornik
niskotonowy o średnicy 15”, co pozwala na wygenerowanie imponujących 131 dB SPL.
Pomimo niewielkich rozmiarów SUB 615 jest źródłem mocnego, czystego i precyzyjnego dołu.
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Wysokie parametry SUBów 600 pozwolą w większości przypadków zbudować system
nagłośnieniowy w oparciu o pojedynczy subwoofer i dwie satelity. Dedykowana zwrotnica,
wbudowana w moduł subwooferów serii 600 pozwolą na łatwą i prawidłową konfigurację
takiego systemu bez użycia zewnętrznego procesora.
Regulatory w które wyposażono moduł wzmacniacza pozwalają na swobodną pracę z
sygnałami mono i stereo, umożliwiają odwracanie polaryzacji i wybór trybu pracy złącza
wyjściowego – przed/po zwrotnicy.

K

Jest też możliwość wyboru jednego z dwóch presetów różniących się nieco korekcją
najniższego pasma. Pozwala to na „dopalenie” najniższych częstotliwości jeśli zajdzie taka
potrzeba.
Subwoofer jest wyposażony w pełny grill i waży zaledwie 25 kg. Obudowa wykonana ze
sklejki pokryta została odporną na zarysowania farbą strukturalną, a uchwyty boczne
ułatwiają transport.
Odpowiednie wyfrezowania w górnej części obudowy ułatwiają bezpieczne zestawianie
większej ilości subów ze sobą, a gniazdo M20 pozwala na montaż sztycy głośnikowej.
Dane techniczne:
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Typ głośnika: subwoofer aktywny 15”
Pasmo przenoszenia: 42 – 124 Hz [-10dB]
Max SPL: 131 dB
LF: 15”/2,5”
Dyspersja: dookólna
Wzmacniacz: klasa D
Moc RMS: 600 W
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Moc szczyt.: 1200 W
Procesor DSP: 28/56 bit
Limiter: peak, RMS, termiczny
Regulacja: głośność, polaryzacja, preset DSP, preset wyjściowy
Złącze zasilania: IEC/komputerowe
Wejście: symetryczne 2 X XLR
Wyjście: symetryczne 2 X XLR
Obudowa: sklejka
Grill: Pełny, stalowy
Uchwyty: 2 X bok
Gniazdo statywowe: M20
Wymiary: 430mm/580mm/600mm
Masa: 25,5 kg

Wychodząc naprzeciw naszym klientom z przyjemnością informujemy, że do każdej zakupionej kolumny, nasza firma dodaje w prezencie kartę stałego klienta na
wykorzystanie softu muzycznego, najlepszego producenta firmy Midi Net o wartości 300
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Zapraszamy do naszego salonu w Tarnowie Podgórnym
naglosnienie@keystore.pl
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tel:513 400 400

