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Link do produktu: https://kino-domowe.pl/dali-fazon-sat-czarny-p-2117.html

DALI FAZON SAT CZARNY - raty
20x0% lub oferta specjalna!
Cena

1 599,00 zł

Dostępność

Potwierdź dostępność mailowo lub
telefonicznie. Dostępność produktu
deklarowana w magazynie dostawcy.

Producent

DALI

Negocjuj cenę

Opis produktu
Kolumna głośnikowa DALI FAZON SAT
Nowatorskie wzornictwo i brzmienie – połączone w nowych kolumnach DALI FAZON SAT. Opracowanie luksusowej kolumny
głośnikowej w segmencie life-stylowym stanowi wielkie wyzwanie, ponieważ ultra-kompaktowa konstrukcja i doskonałe
brzmienie zwykle stoją ze sobą w sprzeczności. A jednak kompaktowe i atrakcyjne kolumny FAZON SAT oferują ogromną
scenę dźwiękową z basem, którego nie spodziewalibyście się po kolumnach tego rozmiaru, co dowodzi, że możliwe jest
zbudowanie małych, ale potężnych kolumn o prawdziwym brzmieniu Hi-Fi.
FAZON SAT to konstrukcja dwudrożna z 4½-calowym przetwornikiem średnio-niskotonowym posiadającym membranę z
włókien drzewnych i powiększoną do 28mm miękką kopułkę wysokotonową z potężnym magnesem neodymowym.
Przetworniki bazują na tej samej platformie technologicznej, co przetworniki opracowane dla uznanych linii modelowych
MENTOR i IKON. Wyposażony w uchwyt ścienny z przegubem 360º FAZON SAT oferuje elastyczność nowatorskiej funkcji
“Twist ‘n‘ Tilt”. Kolumnę można precyzyjnie ustawić w płaszczyźnie poziomej i pionowej, odchylić ja do góry lub w dół, obrócić
na każda stronę, a nawet zamontować „do góry nogami”.

Kolumny dostarczane są wraz z poręcznymi podstawkami stołowymi pozwalającymi na łatwe ustawienia na szafce RTV, półce,
itp. Eleganckie, wygięte w łuk obudowy zbudowane są z lakierowanego na wysoki połysk aluminium, a ich przednie ściany - z
materiału kompozytowego. Powierzchnia przedniej ściany pokryta jest gumowaną powłoką, która nadaje jej gładkość i
delikatną elegancję. Maskownica zasłaniająca i chroniąca przetworniki oraz płytę przednią ma magnetyczne uchwyty
pozwalające na szybki i prosty demontaż, po którym nie ma śladu elementów mocujących maskownicę. Prostota i styl.
CENA ZA SZTUKĘ
Specyfikacja:
zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 86 - 25.000
czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 86,0
impedancja [ohm]: 6
maksymalne SPL [dB]: 104
częstotliwość podziału: 1.800
przetwornik wysokotonowy: 1x28 mm
przetwornik niskotonowy: 1x4 1/2 mm
typ obudowy: obudowa zamknięta
rekomendowane umiejscowienie: stand, półka, ściana, nad/pod TV
rodzaj głośnika: front, tylny, surround, głośnik centralny, stand, naścienny
dołączone akcesoria: instrukcja, uchwyt ścienny, stand stołowy
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
kolor: czarny
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