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Monitor Audio Bronze C150
(Orzech)
Cena

1 390,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Monitor Audio

Opis produktu
MONITOR
AUDIO C150
Głośnik Centralny
Nasz Bronze C150 został zaprojektowany by odtworzyć filmowy dźwięk w Twoim domu. Zapewnia kontrolowaną, ale potężną
prezentację audio, aby zanurzyć Cię w rozgrywającej się na ekranie akcji. Dyskretna forma obudowy gwarantuje, że będzie
dobrze wyglądać w dowolnym miejscu.
Bronze C150 współpracuje z lewym i prawym głośnikiem i został zaprojektowany tak, aby mógł być centralnym punktem
zestawu kina domowego. 25-milimetrowy przetwornik wysokotonowy C-CAM Gold Dome Tweeter i dwa 5,5-calowe
przetworniki nisko- średniotonowe C-CAM zapewniają wyjątkową dyspersję dźwięku, a dzięki temu szeroką scenę dźwiękową z
płynną akcją i wyraźnymi dialogami.
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
Akustycznie przezroczysta maskownica z sześciokątnym wzorem dyspersji, ta sama którą wykorzystujemy w naszych
nagradzanych seriach Silver i Gold, nadaje Bronze C150 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
Obudowa zamknięta – zapewnia odpowiednią jakość brzmienia nawet przy ustawieniu blisko ściany bądź w
ograniczonej przestrzeni
Niewielkie rozmiary umożliwiają wstawienie do szafki bądź ustawienie na półce

Dane Techniczne:
Konstrukcja: 2-drożna
Pasmo przenoszenia: (-6dB)
83 – 25,000 Hz (w wolnym polu)
66 – 30,000 Hz (w pokoju)
Skuteczność: (2.83v @ 1m) 88 dB
Nominalna impedancja: 8 ohms
Impedancja minimalna: 4,3 ohms
Maks. SPL: 109 dBA (szt)
Moc: (RMS) 120 W
Rekomendowana moc wzmacniacza: 30 — 120 W
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Układ basu: Obudowa zamknięta
Punkty podziału zwrotnicy: 2,700 Hz
Przetwornik:
2 x 5,1/2" C-CAM nisko/średnio-tonowy
2 x 25 mm C-CAM Gold Dome tweeter z falowodem UD Waveguide
Wymiary: (z maskownicą i terminalami (W x S x G))
166 x 451 x 225 mm
Waga: (szt.) 7 kg
Jednostka sprzedaży: Pojedyncza Sztuka
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