Trójrożna kolumna
głośnikowa 1 x 18”
NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
18” przetwornik niskotonowy Differential Drive®
Ciśnieniowy przetwornik średniotonowy CMCD™
(Cone Midrange Compression Driver™)
Propagacja 60° x 40°
Tryby pracy: pasywny lub bi-amplifikacja
Pięć punktów do podwieszenia M10
ZASTOSOWANIA:
Koncertowe systemy nagłośnienia
Systemy nagłośnienia dyskotek
Kolumna głośnikowa SRX738 to trójdrożny system, który dzięki zastosowaniu
niskotonowego przetwornika 18”, charakteryzuje się bardzo dobrą reprodukcją
niskich częstotliwości. Przeznaczony do użycia wszędzie tam, gdzie wymagany
jest głęboki bas, ale nie stosuje się dedykowanych subwooferów.
Złożony z jednego opatentowanego przetwornika 18” Differential Drive® 2268H z magnesem neodymowym,
ciśnieniowego przetwornika średniotonowego CMCD-81H z cewką o średnicy 8” i magnesem neodymowym oraz
ciśnieniowego przetwornika wysokich częstotliwości 2431H. Kolumna posiada możliwość wyboru trybu zasilania
przy pomocy zewnętrznego przełącznika: tryb pasywny lub bi-amplifikacja. Obudowa zbudowana z 11warstwowej (15mm) sklejki brzozowej najwyższej jakości pokrytej bardzo odpornym na uszkodzenia
tworzywem DuraFlex™. Przednia maskownica wykonana ze stali malowanej proszkowo, wyłożona neutralną
akustycznie gąbką.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Zakres częstotliwości (-10 dB):
Pasmo przenoszenia (±3 dB):
Propagacja nominalna:
Tryby pracy kolumny:
Częstotliwości podziału:
Moc (ciągła/muzyczna/szczytowa):
Maksymalny poziom SPL:
Skuteczność (1W @ 1m):
Przetwornik LF:
Przetwornik MF:
Przetwornik HF:
Impedancja:
Nastawy dla procesorów sterujących:
Obudowa:
Instalacja:
Wykończenie:
Maskownica:
Gniazda przyłączeniowe:
Wymiary kolumny:
Waga:
Wyposażenie opcjonalne:

35 Hz – 20 kHz
44 Hz – 20 kHz
60° x 40°
pasywny lub bi-amplifikacja, wybór trybu przełącznikiem
1.2 kHz / 350 Hz
Pasywnie:
800 W / 1600 W / 3200 W
Bi-amp LF:
800 W / 1600 W / 3200 W
Bi-amp MF/HF: 350 W / 700 W / 1400 W
130 dB SPL peak
95 dB SPL w trybie pasywnym
108 dB SPL w trybie bi-amplifikacji, sekcja MF/HF
JBL 2268H, średnica 457 mm (18”) Differential Drive®, magnes
neodymowy z podwójną cewką
JBL CMCD-81H ze zintegrowanym przetwornikiem Differential
Drive® 2169H, średnica 200 mm (8”)
JBL 2431H, średnica 75 mm (3”), ciśnieniowy, magnes
neodymowy
tryb pasywny: 8Ω
Bi-amp LF: 8Ω, Bi-amp HF: 8Ω
wszystkie modele dbx DriveRack, ustawienia dostępne na stronie
www.jblpro.com
trapezoidalna wykonana z 11-warstwowej sklejki brzozowej
o grubości 15 mm
wersja SRX738F – 5 punktów M10 lub szyny instalacyjne
czarne tworzywo DuraFlex™
malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami,
akustycznie neutralna gąbka od wewnątrz
2 gniazda NL-4 Neutrik® Speakon®
wysokość 1092 mm, szerokość 541 mm, głębokość 648 mm
43 kg
SRX738-CVR - pokrowiec ochronny
SRX-FF3 – 3 szyny instalacyjne

