Subwoofer dużej mocy
2x18” Ultra Long Excursion

Najważniejsze cechy:
Dwa przetworniki 18" JBL 2269H Differential Drive® z podwójną
cewką i magnesami neodymowymi
System chłodzenia szczeliny Vented Gap Cooling™
Tryby pracy kolumny: równoległy/dyskretny, wybór trybu
przełącznikiem
Duży wychył membran przetworników (Ultra Long Excursion)
Duże otwory wentylacyjne dla dużej mocy wyjściowej i mniejszych
zniekształceń
4000 W mocy ciągłej, 16000 W mocy szczytowej
Dostępna w kolorze białym lub czarnym oraz w obudowach WRC/WRX
Do stakowania lub podwieszania w kombinacji z innymi modelami
kolumn serii AE (Application Engineered)
Zastosowania:
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nagłośnienia
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teatrów
sal różnego przeznaczenia
obiektów sportowych
obiektów sakralnych
klubów i dyskotek
parków tematycznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Pasmo przenoszenia (-10 dB):
20 Hz – 1 kHz
Zakres odtwarzanych częstotliwości (±3 dB): 25 Hz – 1 kHz
Tryby pracy kolumny:
przetworniki równolegle/niezależnie, wybór przełącznikiem
Moc przetworników (AES):
4000 W (16000 W szczytowo), 2 h
2400 W (9600 W szczytowo), 100 h
Maksymalny poziom SPL:
25 Hz - 200 Hz: 135 dB ciągły, 141 dB szczytowy
Skuteczność:
25 Hz - 200 Hz: 99 dB-SPL, 1W @ 1m
Impedancja nominalna:
4 Ohm w równoległym trybie pracy
2 x 8 Ohm w dyskretnym trybie pracy
ZASTOSOWANE PRZETWORNIKI:
Niskie częstotliwości:
Obudowa:
Mocowanie kolumny:
Wykończenie obudowy:
Gril kolumny:
Gniazda przyłączeniowe:
Standardy:
Wymiary kolumny:
Waga kolumny:
Opcjonalne akcesoria:

2 x JBL 2269H Differential Drive®, średnica 460 mm (18”), podwójna
cewka o średnicy 100 mm (4”), magnesy neodymowe
prostokątna, 11-warstwowa sklejka brzozowa o grubości 16 mm
16 punktów podwieszenia (4 góra, 4 dół, po 4 na bokach), gwinty
o średnicy 10 mm
czarne wytrzymałe tworzywo DuraFlex™, białe na zamówienie
malowana proszkowo czarna płyta metalowa z otworami, akustycznie
obojętna czarna pianka wewnątrz
gniazdo NL4 Neutrik Speakon oraz listwa przyłączeniowa dla przewodów
o maksymalnej średnicy 5.2 mm². Gniazdo NL4 połączone równolegle
z listwą przyłączeniową do linkowania kolumn
Mil-Std 810, IP-x3 dla IEC529
Wysokość 1092 mm, Szerokość 560 mm, Głębokość 815 mm
71.9 kg
Uszy do zawieszania o długości 35 mm z gwintem 10 mm

