INFORMACE O PRODUKTU

Sub Box 50
Kompaktní subwoofer
Doporučená cena 7 775 Kč (včetně DPH)
Barevné varianty - vysoký lesk:
• Audiofilský subwoofer
Výstupní výkon:

50 W RMS, 100 W špič kový

SNR:

72 dB

• Kompaktní velikost

THD + N:

0,015 % (1 W)

• Ideální partner pro Speaker Box 5 a 10

Basový reproduktor:

100 mm Ø

Materiál ozvuč nice:

MDF

Frekvenč ní odezva:

65 Hz – 200 Hz (0 -0,5 dB)

Vstupní citlivost:

140mV (nízká úroveň )

Spotřeba energie:

0,4 W (pohotovostní režim),
10 W (bez signálu),
101 W (plný výkon)

Vstupy:

1 pár RCA (nízká úroveň ), mono RCA,
1 pár repro terminály L+R
(vysoká úroveň ), L/mono

Rozmě ry Š x V x H:

205 x 280 x 205 mm

Hmotnost:

6,0 kg

• Plný zvuk

• Vstup s nízkou i vysokou úrovní
• Tři režimy zesilovač e
• Basový mě nič smě řující k zemi

3,5 V (vysoká úroveň )

• Kovová zadní deska
• Ultra tuhá anti-rezonanč ní MDF ozvuč nice
• Povrchová úprava ve vysokém lesku - barvy: bílá, č erná a č ervená
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Sub Box 50 - Malý a výkonný
Sub Box 50 je náš první vyrobený subwoofer. I když se svými pů sobivě malými rozmě ry vejde do každé místnosti,
nenechte se touto velikosti zmást. Sub Box 50 v sobě ukrývá silný a dynamický zvuk, který znásobí váš zážitek z poslechu
a dodá tolik potřebné emoce. Vysoce kvalitní robustní šasi je z tuhého MDF kompozitu, který zaruč uje dlouhotrvající
životnost. Vícenásobné vstupy umožň ují připojení Sub Box 50 k mnoha rů zným zdrojů m. Speciální vstup s vysokou
úrovní mů že být použit pro připojení zesilovač e a zajistí tak ještě přesvě dč ivě jší výsledný zvuk, protože umožň uje
optimální přizpů sobení charakteristickým vlastnostem reproduktorů . Dě lící kmitoč et lze nastavit v devíti krocích dle
osobních preferencí. Automatický režim zesilovač e aktivuje subwoofer, jakmile je na vstupu přítomný signál. Stejně tak
v případě , že na vstupu není po dobu 10 minut detekován žádný signál, subwoofer automaticky vstoupí do
pohotovostním režimu.
Skvě lá výbava a vynikající kvalita zvuku, řadí Sub Box 50 mezi přístroje nejvyšší třídy.
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