Reprosoustavy Toba Line: Základní řada reprosoustav AQ pro ty, kteří chtějí dobrý zvuk
za dostupnou cenu. Ozvučnice jsou vyrobeny z 16 mm silné MDF s povrchovou úpravou
kontinuálně nalepenou fólií. Díky této výrobní technologii je možné vyrobit pěknou a zároveň velice tuhou ozvučnicovou skříň, která je navíc dostupná ve třech barevných provedeních
(černý jasan, buk, stříbrná). Společným znakem řady jsou výškové reproduktory s polypropylenovou kalotou s ferrofluidem. Bass hrají české TVM, stejná značka je použita i na
středovém pásmu u T 358. Celou řadu spojuje jednotný design se zaoblenou čelní hranou.

toba

358
Třípásmová výkonná
reproduktorová soustava
s bassreflexem. Zdvojené basové
reproduktory přináší mohutný
basový základ. Středový reproduktor
s velice přesnou prezentací vokálů.
Velmi vhodné pro rockovou a taneční
hudbu nebo jako přední soustavy do
domacího kina. Vynikající cena.

328
Třípásmová reprosoustava, která nachází
čím dál větší uplatnění v profi oblasti
v ozvučování školních učeben, čekáren a restaurací
atd. Své místo má ale i v bytech, kde z rozměrových
důvodů je obtížné umístit sloupovou reprosoustavu.
Masívní zadní stěna je schopna nést celou váhu
reprosoustavy a pro montáž na stěnu lze využít
například držák BT7518.

ROZMĚRY [mm]
šířka/výška/hloubka

toba

348

toba 328

toba 348

toba 358

245/500/255

190/780/255

245/890/255

HMOTNOST [kg]

9,5

11

15

OBJEM [l]

20

24

35

ŠUMOVÝ VÝKON [W]

70

75

100

HUDEBNÍ VÝKON [W]

140

170

220

KMITOČTOVÝ ROZSAH
[rozsah Hz/v pásmu]

60-20 k/10 dB

50-20 k/10 dB

50-20 k/10 dB

Dvoupásmová reprosoustava s bassreflexem.
Dva basové reproduktory TVM ARN 150 zapojené
v sérii umožňují reprosoustavě o poměrně malé velikosti
přenést špičkový výkon až 170 W. Díky nim a bassreflexu
naladěným na 50 Hz je reprosoustava schopna věrně
zahrát i nízké kmitočty okolo 40 Hz. Výškový reproduktor
s 3/4” polyprophylenovou membránou má magnetickou
mezeru vyplněnou ferrofluidem - kapalinou odvádějící
teplo od kmitací cívky. Tak jako u všech reprosoustav
AQ jsou všechny vnitřní spoje pájeny. Použitá vnitřní
kabeláž má průřez 1 mm2. Zvuk AQ Toba 348 je velice
univerzální, a umožní jak poslech samotných dvou
reprosoustav v klasickém stereofonním zapojení, tak
i umístění na pozici předních reprosoustav v sestavě
domácího kina. Svým zvukovým charakterem zůstávají
blízké audiofilské koncepci.
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toba line

toba

toba

304
Dvoupásmová soustava s bassreflexem na čele
ozvučnice s velmi všestranným použitím. Její
konstrukce s basovým reproduktorem o průměru
membrány 16 cm, umožňuje i při relativně velmi
malých rozměrech dosáhnout plného přednesu basu,
takže ji lze využít i jako hlavní box k poslechu. Stejně
dobře poslouží i jako přídavné reproduktory do další
místnosti nebo jako surround. Oblíbené i pro ozvučení
kanceláří, škol a podobně.

toba

224
Dvoupásmová surroundová reprosoustava
minimálních rozměrů a diskrétního designu
s bassreflexem na zadní stěně. Dostatečná zatížitelnost
přináší ve spojení s centrem Toba 113 ideální výsledek
v cenově dostupných sestavách domácího kina.
K montáži na stěnu doporučujeme držák BT1.

toba

3

toba line

Malá dvoupásmová reprosoustava vyvinutá
pro centrální kanál domácího kina. Centr je
velmi dobře výkonově dimenzovaný, skvěle zvádne
i dynamické pasáže vypjatých scén filmů při sledování
domácího kina.

toba

407
Aktivní subwoofer - v masívní skříni z MDF
je umístěn basový reproduktor s velice lehkou
a zároveň optimálně tuhou aluminiovou membránou
o průměru 20 cm, přímo vyzařující proti zemi.
Zesilovač s aktivní výhybkou je umístěn na boku skříně.
Zesilovač umožňuje nastavení vstupní citlivosti, dělící
frekvence výhybky, přepínání fáze a autodetekci signálu
(vypínatelná funkce).

ROZMĚRY [mm]
šířka/výška/hloubka

16

toba 113

toba 224

270/146/175

146/225/175

210/330/225

toba 304

toba 407
260/370/400

HMOTNOST [kg]

4

3

5,5

16

OBJEM [l]

5

3,5

9,5

22

ŠUMOVÝ VÝKON [W]

60

40

60

HUDEBNÍ VÝKON [W]

120

100

120

KMITOČTOVÝ ROZSAH
[rozsah Hz/v pásmu]

100-20 k/10 dB

100-20 k/10 dB

75-20 k/10 dB

max. akustický
tlak 100 dB/1 m
30-140 k/12 dB

toba set
Cenově nejdostupnější set domácího kina bez aktivního
subwooferu. Hlavní reprosoustavy Toba 348 mají
dostatečný výkon, aby vytvořily plný zvuk i ve středně
velkém obývacím pokoji. Centr Toba 113 a surround
Toba 224 dotváří vyrovnaný celek, který dodá filmům
zvukovou realitu.

toba set 2

Sestava domácího kina 5+1. Přední reprosoustavy
Toba 348, efektové Toba 224 a centr Toba 113
doplňuje aktivní subwoofer Toba 407, díky němuž
je podání basů skutečně důrazné

toba set 3
Základním prvkem setu Toba 3 jsou sloupové
reprosoustavy Toba 358, jež svými univerzálními
schopnostmi podporují zvuk ve režimu vícekanálového domácího kina stejně jako jsou schopny zahrát
sólo v režimu stereo. Centr je Toba 113, surround
Toba 224 a subwoofer Toba 407.
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