Salon Usynów
Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom.
+48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

Nazwa

ArtSound CRAZY PACK XS Zestaw
Głośników+Amplituner

Cena

860,00 zł

Producent

Artsound

OPIS PRODUKTU
ArtSound jest belgijską marką głośników i systemów audio. Oferuje inteligentne rozwiązania audio oraz
niezawodne produkty. Celem firmy jest dostarczenie muzyki do każdego pomieszczenia. Ich asortyment
jest gwarancją niezrównanej jakości i elegancji.Oferta ArtSound to między innymi kilka serii głośników
instalacyjnych, głośników zewnętrznych, do tego akcesoria oraz elektronika dedykowana do rozwiązań
instalacyjnych.
ARTSOUND CRAZY PACK XS
Amplituner ART 1.1 + 2 GŁOŚNIKI FL 30 - IDEALNY ZESTAW DO ŁAZIENKI – w komplecie 2 sztuki FL 30 –
głośniki sufitowe wodoodporne
Toaleta, salon, patio lub łazienka, a nawet biuro ... nigdzie nie można się oprzeć. Ten pakiet zapewnia
duet muzyczny między odpowiednimi głośnikami a Art1.1. Art1.1 jest silnym zintegrowanym
wzmacniaczem i ma wbudowany moduł Bluetooth.
FL 30
FL30 to głośniki instalacyjne dedykowane do montażu w zabudowie sufitowej. Wyposażone zostały w
pełnozakresowy, 3-calowy przetwornik z membraną z włókien polipropylenowych.
Głośniki instalacyjne FL30 to idealne tozwiązanie dla tych, którzy chcą nagłośnić niewielką przestrzeń lub
z innych powodów chcą skorzystać z głośników o niewielkich rozmiarach.
Cienka maskownica posiada ramkę grubości zaledwie 1mm i może być dowolnie malowana by
dopasować się do pomieszczenia. Obudowa głośnika wykonana została z ABS.
Średnica montażu:

Średnica montażu: 85mm
Konstrukcja:
1-drożna
Przetworniki:
Dynamiczne
Głośniki średnioniskotonowe:
3 cale
Membrana pasywna:
NIE
Impedancja:
8 Ohm
Skuteczność:
90dB
Zalecana moc wzmacniacza:
10 - 50W
Pasmo przenoszenia:
150 - 20.000Hz
Typ montażu:
Okrągły (sufitowy)
Wodoodporny:
NIE
Waga:
0.35kg
ART 1.1
ART 1.1 to wzmacniacz instalacyjny z Bluetooth. Połączenie z głośnikiem typu inwall zapewni
nagłośnienie pojedynczego pomieszczenia, np. toalety, kuchni czy biura. Dzięki technologii Bluetooth nie
występuje problem stabilności połączenia Wi-Fi czy konieczność pamiętania hasła.
Niewielkie wymiary urządzenia oraz możliwość montażu podtynkowego sprawdzą się w każdym
pomieszczeniu, niezależnie od jego powierzchni.
Moc ciągła (RMS):
Moc ciągła (RMS): 2x10W
Kontrola tonów:
NIE
FUNKCJONALNOŚĆ MULTIMEDIALNA:
-----Radio internetowe:
NIE
Wejście Ethernet/LAN:
NIE
Trigger:
NIE
Montaż:
Podtynkowa
Pilot:
NIE
Wysokość:
15.9cm
Szerokość:
5.4cm
Głębokość:
3.5cm
Waga:
210g
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