NEVIDITELNÝ SYSTÉM SUBWOOFERŮ
Doporučené aplikace:
- Vícezonové audio systémy
-Dodatečné basy pro hlavní i
podresové aplikace
- Domácí kino / ozvučení okolí

Doporučené instalace:
Zapuštění do stěn nebo do stropu
do dřevěného nebo ocelového
rastrování v min. 12,7 mm silném
sádrokartonu.
Požadována min. 64 mm hluboká
dutina

Výkon:

Možnosti povrchové úpravy na
místě:
Mezi možné povrchové úpravy
patří klasická barva, benátský
štuk, lehká omítka, tapeta nebo
tkanina, dřevěná dýha. Pokud
máte štukové omítky, je možné
reproduktor a sádrokarton
přemalovat interiérovou barvou
např.V2531,Indecorr. Tyto barvy
obsahují dekorativní kamínek pro
imitaci vzhledu štukové omítky.
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Zcela neviditelná Audio řešení

80 W RMS
30 Hz až 150 Hz (viz obr. 1)
50 W minimální doporučený
výkon

NEVIDITELNÝ SYSTÉM SUBWOOFERŮ
technické specifikace

Specifikace produktu

Kompaktní subwoofer B22G je neviditelný systém
nízkofrekvenčního plochého panelu s provozním rozsahem
30 Hz až 150 Hz. Jedná se o systém dvou panelů s
celkovou vyzařující plochu 1 470 cm2. Každý panel je řízen
jedním 230mm nízkoprofilovým basovým reproduktorem s
nominální impedancí 8 Ω na panel a s manipulačním
výkonem 80 W RMS podle normy EIA RS-426-A.

Frekvenční odezva:
30 Hz až 150 Hz (viz obr. 1)

Subwoofer se vejde do stěn a stropů se standardní
dřevěnou nebo ocelovou konstrukcí a minimální hloubkou
dutiny 63,5 mm. Subwoofer se montuje přímo do
rastrování a dokáže hladce splynout s minimálně 12,7mm
silnou stěnou. Minimální požadovaná vzdálenost mezi
profily musí být 241 mm. Metody povrchové úpravy čelního
panelu musí být konzistentní s běžnými technikami
povrchové úpravy pro sádrokartonové stěny, včetně
standardních nátěrů, benátskéhho štuku, lehkých tapet,
lehkých látkových tapet, dřevěné dýhy a dalších
schválených vybraných povrchových úprav.

Citlivost:
86 dB (1 W / 1 m)
Reproduktor:
Jeden 230mm nízkoprofilový basový reproduktor s jednou
38mm kmitací cívkou na panel
Jeden keramický 622g magnet
Impedance systému:
8 Ω nominální
Prostorové pokrytí:
170 stupňů vertikálně a horizontálně
Dělicí kmitočet:
Vyžaduje zesilovač s dolní propustí. 80 Hz s doporučeným
18dB sklonem
Rozměry:
Šířka: 403 mm
Výška: 559 mm
Montážní hloubka: 64 mm
Hmotnost produktu:
6,3 kg (každý)
Přepravní hmotnost:
13,6 kg (pár)
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Příslušenství součástí dodávky:
Montážní vyrovnávací podložky
Montážní šrouby
Klíč na svorky
Volitelné příslušenství:
PS-22 PlaceSaverTM
Zesilovač subwooferu 255R Stealth Acoustic
Zadní akustický box BX-22 MDF
Zadní kovový box MBX-22
Zadní kovový box (s nastavitelnou šířkou) MBA-22
Zadní box do betonu MBC-22
Sada vyrovnávacích podložek SK-1
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Obrázek 1: Frekvenční odezva (standardní příčka se čtyřmi
nátěry barvy nanesenými na čelní panel reproduktoru).
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