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MONITOR AUDIO BRONZE 200 6G
(czarne) - raty 20x0% lub oferta
specjalna!
Cena

1 995,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

730

Producent

MONITOR AUDIO

Negocjuj cenę

Opis produktu
Kolumny podłogowe MONITOR AUDIO BROZNE 200 6G

Łącząc audiofilskie brzmienie z wdzięcznymi proporcjami, te eleganckie głośniki podłogowe są wyposażone w nasz
25-milimetrowy głośnik wysokotonowy C-CAM Gold Dome z falowodem Uniform Dispersion (UD) i dwa 5-calowyme
przetworniki nisko-średniotonowe C-CAM. Bronze 200 spodobają się wielu miłośnikom muzyki za sprawą oszałamiająco
czystego, otwartego i szczegółowego dźwięku.
Doskonała stabilizację tym konstrukcjom zapewniają stopy umieszczone na solidnych, stalowych wysięgnikach, a niezależnie
od tego, gdzie je ustawisz, kolumny te będą zawsze przyciągały wzrok swoim wyglądem.

Cechy produktu
Flagowy przetwornik wysokotonowy Monitor Audio, C-CAM Gold wzbogacony o nowy falowód Uniform Dispersion (UD)
zapewnia niewiarygodnie realistyczny dźwięk
Przetwornik nisko-średniotonowy C-CAM ze zaktualizowaną geometrią stożkowej membrany i technologią Damped
Concentric Mode (DCM), która pozwala głośnikowi uzyskać głębszy, pełniejszy dźwięk, zachowując jednocześnie
czystość i precyzję prezentacji
Starannie zaprojektowane, by oferować optymalną jakość dźwięku fanom muzyki i filmów
Umieszczony z tyłu port Hive II został zestrojony tak, by ustawienie kolumn nie miała znaczącego wpływu na jakość
brzmienia
Akustycznie przezroczysta maskownica z sześciokątnym wzorem dyspersji, ta sama którą wykorzystujemy w naszych
nagradzanych seriach Silver i Gold, nadaje Bronze 200 znajomy wygląd produktów Monitor Audio
Wysokiej jakości podwójne gniazda głośnikowe
Wewnętrzne okablowanie Pureflow z posrebrzanej miedzi beztlenowej umożliwia precyzyjny przesył sygnału audio
Przeźroczyste dla dźwięku, dedykowane, dyskretne maskownice materiałowe mocowane na magnesach
Możliwość dodania modułów Bronze AMS Dolby Atmos®, które ustawia się na kolumnach, w systemach AV
Stopy umieszczone na solidnych, stalowych wysięgnikach tworzą stabilną podstawę całej konstrukcji. Do stosowania
na dywanach i wykładzinach (kolce) lub twardych podłogach (gumowe stopy)
wymiary: 909 x 229 x 304 mm
Specyfikacja techniczna:
- System 2,5-kierunkowy
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- Pasmo przenoszenia (-6 dB)
45 - 25 000 Hz (pole wolne)
35-30 000 Hz (w pokoju)
- Czułość (2,83 V przy 1 m) 88 dB
- Nominalna impedancja 8 omów
- Minimalna impedancja 4,4 omów
- Maksymalny SPL 112 dBA (para)
- Obsługa zasilania (RMS) 120 W
- Zalecane wymagania dotyczące wzmacniacza 40 - 120 W
- System portów Bass Reflex Dual HiVe II
- Częstotliwość podziału 700 Hz, 2400 Hz
- Przetworniki:
2 x przetwornik średniotonowy C-CAM 51/2 "
1 x 25 mm głośnik wysokotonowy C-CAM Gold Dome z falowodem UD
- Wymiary (wys. X szer. X gł.) 886 x 166 x 265 mm
- Waga 12,8 kg
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