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

Velodyne SC-600 IW (SC600 IW) Subwoofer
do zabudowy - 1szt.

Cena

3 160,00 zł

Producent

Velodyne

OPIS PRODUKTU
Velodyne Acoustics, to lider w branży audio na polu projektowania głośników, jakości brzmienia oraz
ceny. Od momentu powstania w 1983 roku, Velodyne była wielokrotnie nagradzana i doceniana przez
ekspertów branży audio, audiofilów oraz entuzjastów kina domowego za innowacyjność projektów,
niezwykle niską tolerancje produktów oraz nadzwyczajne osiągi brzmieniowe.Naczelną zasadą wizji
założyciela firmy, Davida Halla, było ograniczenie lub wyeliminowanie zniekształceń pochodzących od
głośników. Subwoofer do zabudowy Velodyne SC-600 IW
SC-600 IW to pierwszy subwoofer przeznaczony do zabudowania w ścianę, gwarantujący referencyjną
jakość brzmienia. Opatentowane przetworniki zastosowane w SC-600 IW, promieniują z maksymalną
przepustowością i minimalnym poziomem wibracji, tak by spełnić wymagania najbardziej wymagających
systemów kina domowego i stereo, oferując wiarygodność, wierność i niski poziom zniekształceń.
SC-600 IW jest łatwe w instalacji, bez względu na to czy mamy do czynienia z nową konstrukcja czy
modernizacją projektu. Przeznaczony do montażu w "racku" wzmacniacz SC-600, dedykowany do
zasilania subwooferów serii SC, odznacza się mocą dynamiczną równą 400W (200 W RMS) odtwarza
najbardziej wymagające dźwięki kina domowego, muzyczne oraz gier.
Cechy:
Wpuszczany w standardową ścianę szkieletową 2x4
Łatwy w montażu - system dwóch obudów do nowej lub modernizowanej konstrukcji
Podłączany przy pomocy standardowych przewodów głośnikowych
Niesłychanie głęboki, potężny bas, charakteryzujący się minimalnym poziomem wibracji ścian

W komplecie 16,25” x 14” kratka
SC-600 IW Subwoofer - Specyfikacja:
Subwoofer podłogowo/sufitowy do zabudowy
Głośnik basowy: 6,5”, membrana pasywna 14” - 3,5”
Zniekształcenia harmoniczne: <5% (typowo)
Pasmo przenoszenia: 30 - 120 Hz (+/- 3dB)
Cewka 2” - dwuwarstwowa
Układ magnetyczny: 3,64 kg
Ekranowanie magnetyczne
Wymiary: 42 x 36 x 10 cm
Waga: 15 kg
Dostępne kolory: czarny z białą kratownicą
Towar jest fabrycznie nowy w oryginalnym opakowaniu. Pochodzi od oficjalnego Polskiego dystrybutora
i jest objęty 24 miesięczną gwarancją.
Cena za sztukę.
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