Salon Bemowo

Salon Białołęka

Powstańców Śląskich 87 lok. U10 B
01-466 Warszawa
Tel. (22)427-89-95, (22)398-73-32

Kabrioletu 4
03-117 Warszawa
Tel. (22)490-31-43, (22)243-36-05

Nazwa: Cambridge Audio Zestaw
kolumn kina domowego Minx 525
Cena: 5 790,00 zł
Producent: Cambridge Audio

Subwoofer Minx x500 Cambridge Audio Minx x500 subwoofer aktywny
Do tej pory trudno było znaleźć system, który pogodzić wielkość głośników i brzmieniem, którego
dostarczały. Kupujący stawał przed wyborem zakupu dużych, dobrze brzmiących głośników, albo
malutkich głośniczków, które w czasie odsłuchu niczym nie porywały.
Teraz, dzięki serii Minx, po raz pierwszy możemy doświadczyć niesamowitych wrażeń z małych
kompaktowych głośników. Minx pokaże twoje ulubione utwory, filmy oraz programy telewizyjne w
sposób, o jakim nawet nie śniłeś.
Zaawansowane technologie i nowe badania nad akustyką umożliwiły stworzenie głośników w których
głębia dźwięku jest taka, jak ze znacznie większych kolumn. System zaprojektowany został w
należącym do Cambridge Audio Centrum Rozwoju Audio w Londynie przez pasjonatów dla
pasjonatów niesamowitego brzmienia. Minx kompletnie zmienił reguły tego, co jest możliwe do
osiągnięcia z miniaturowych głośników...
Technologia:
Przetworniki Cambridge Audio bazują na opatentowanej technologii „ugięcia fali” znanej z płaskich
przetworników, które są poruszane w przód i w tył, jak w tradycyjnym głośniku. Daje to głośnikowi
więcej powietrza, a tym samym przekłada się na lepszą pracę przetwornika i co za tym idzie szersze
pasmo przenoszenia niż w innych tego typu głośnikach.
Kolumny podstawkowe Minx 21
Technologia: Przetworniki Cambridge Audio bazują na opatentowanej technologii „ugięcia fali”
znanej z płaskich przetworników, które są poruszane w przód i w tył, jak w tradycyjnym głośniku.
Daje to głośnikowi więcej powietrza, a to przekłada się na lepszą pracę przetwornika i co za tym idzie
szersze pasmo przenoszenia niż w innych tego typu głośnikach.
Towar jest nowy, w oryginalnym
opakowaniu. Pochodzi od Polskiego oficjalnego dystrybutora i jest z Polską 24 miesięczną gwarancją
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