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Jamo S801 PM (Czarny)
Cena

1 199,00 zł

Dostępność

Przed złożeniem zamówienia potwierdź
dostępność, produkt prawdopodobnie na
magazynie zewnętrznym.

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

JAMO

Opis produktu

Jamo S801 PM
Kolumna głośnikowa podstawkowa

PODSTAWA DO KOLUMN NIE ZNAJDUJE SIĘ W KOMPLECIE

JAMO STUDIO S801 PM

NOWOCZESNY DESIGN i DUŻA MOC
Jamo S801 PM, to aktywne kolumny głośnikowe wykonane w charakterystycznym duńskim stylu. W niepozornie małej
obudowie zainstalowany został wydajny - 48 Watowy wzmacniacz, zapewniający mocne wrażenia dźwiękowe.
PROSTA OBSŁUGA
S801 PM jest zestawem, który po wyjęciu z opakowania jest od razu gotowy do pracy. Na pokładzie kolumny aktywnej
znajdziemy wszystkie, niezbędne dzisiaj opcje połączeń. Począwszy od bezprzewodowej komunikacji bluetooth, cyfrowego
wejścia USB oraz optycznego, po uniwersalne - analogowe RCA. Wyjście sygnału na aktywny subwoofer umożliwia rozbudowę
do systemu 2.1. Całość jest niezwykle łatwa w obsłudze. Pomaga w tym ergonomiczny pilot zdalnego sterowania.
MAŁA OBUDOWA, DUŻY DŹWIĘK
Wysokiej tony o gładkiej charakterystyce, to zasługa 1 calowego tweetera. Za bass odpowiada 4 calowy woofer z włókna
szklanego. Połączenie takie zachowuje doskonałe proporcje między szczegółowością a średnio-niskim basem. Niewielki
rozmiar kolumn sprawia, że ustawić je można np: na biurku, na stole czy półce ściennej.
MAGNETYCZNE MASKOWNICE
W pełni magnetyczne maskownice - bez otworów montażowych - zapewniają czysty, minimalistyczny wygląd frontu kolumny,
a duży rozmiar i ciężka faktura materiału maskownic dodaje im unikalnego charakteru
Model Studio S801 PM oferowany jest w dwóch wersjach kolorystycznych. Uniwersalnym czarnym oraz modnym białym.
Typ
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Aktywne kolumny podstawkowe

Głośnik wysokotonowy
Głośnik niskotonowy
Pasmo przenoszenia
Maks. moc akustyczna
Wejścia
Wyjścia
Akcesoria
Konstrukcja
Moc krótkotrwała/długotrwała
Waga
Kolor
Wymiary
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25mm (1”) miękka kopułka
102mm (4”) Polyfiber Woofer
76Hz - 26kHz (+/- 3dB)
85dB (2.83V @ 1m)
Bluetooth, cyfrowe optyczne, USB-B, Line In (RCA stereo),
Sub out (do subwoofera aktywnego), speaker out (do drugiej
kolumny w parze)
Pilot zdalnego sterowania + baterie, zasilacz, kabel głośnikowy
(4m), kabel USB A-B
2-drożna z bass-reflex
48W (RMS) / 96W (szczytowo)
Kolumna pasywna: 2.67 kg, kolumna aktywna: 2.94 kg.
Czarny, biały
285 mm x 156 mm x 163 mm

