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Link do produktu: https://k2audio.pl/dls-flatbox-xl-p-40.html

DLS Flatbox XL
Cena

1 269,00 zł

Cena poprzednia

1 410,00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
DLS Flatbox XL

Kolumny na ścianę, Hit sprzedaży
Flatbox XL jest pierwszym w ofercie głośnikiem pełnowymiarowym do montażu na ścianie, grającym w pełnym paśmie.
Kolumny XL mogą być użyte na wiele sposobów - jako kolumny stereo lub w systemach kina domowgo jako głośniki frontowe,
tylne a nawet jako głośnik centralny lub jako dodatkowa para głośników w systemie multiroom. Płaska drewniana konstrukcja
sprawia, że pasują do każdego wnętrza a małe rozmiary czynią z nich prawie niewidzialnymi kolumnami.

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja: 2 drożna, bass reflex
Pasmo przenoszenia: 65 Hz - 25 kHz (-3 dB)
Impedancja: 4 Ohm,
Czułość: 89 dB / 1m, 1W
Zalecana moc wzmacniacza: 30 - 150 W
Przetworniki: 2 x 4" niskotonowy, tweeter 30 mm
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 220 x 92 x 630 mm
Waga: 5,9 kg/sztuka
Czarna i biała maskownica wchodzą w skład każdego zestawu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor wykończenia: White Satin , Black Piano (+ 187,00 zł )

marka DLS
DLS to szwedzki producent przetworników głośnikowych, początkowo w dziedzinie car audio a w następnej kolejności w
zakresie domowych zastosowań.
Głośniki sufitowe czy też montowane w ścianie posiadają przemyślane konstrukcje, których zadaniem jest optymalizacja
dźwięku w zakresie wydobycia jak najszerszego pola częstotliwości. Na szczególną uwagę zasługują jednak konstrukcje z serii
Flatbox i serii M, przeznaczone do montażu na ścianie. W dobie gdy większość producentów głośników na ścianę stosuje
tworzywa sztuczne jako konstrukcje obudowy, DLS stosuję zasadę konstruowania, zbliżoną do tradycyjnej kolumny
głośnikowej, wykorzystując drewno w konstrukcji głośnika wiszącego na ścianie. Połączenie właściwości skrzynki w drewnie z
przetwornikami znakomitej jakości, finalnie owocuje pełnym i fantastycznym dźwiękiem, płynącym z dowolnej ściany naszego
salonu czy też innego pomieszczenia.
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Modele Flatbox XL oraz Flatbox XXL z powodzeniem można wykorzystać w systemach stereo, gdzie szczególnie liczy się jakość
dźwięku.
Wykończenia: czarny lakier fortepianowy i biel matowa znakomicie wpisują się w nowoczesne wnętrza, tym samym nie psując
zaplanowanej architektury pomieszczenia.

Zastosowanie
✅ Kolumna na ścianę to nie tylko podstawowy dźwięk kina domowego - to co raz częściej jakość muzyki na wysokim poziomie.
Rynek kolumn głośnikowych do zawieszenia na ścianę przyzwyczaił nas do dźwięku nie zbyt wysokich lotów, ze sporymi
niedociągnięciami, jednak w tym zakresie wiele się zmienia. Co raz więcej producentów kładzie duży nacisk na jakość
przetworników oraz materiał skrzyni głośnika co ostatecznie przekłada się na jakość wybrzmiewania głośnika na ścianie.
Głośnik na ścianie potrafi już zastąpić pełnowymiarowy głośnik regałowy a więc odpowiada na potrzeby słuchania muzyki.
✅ Zawieszenie głośnika na ścianie jest również znakomitym rozwiązaniem w przypadku nowoczesnych pomieszczeń, gdzie
design jest szczególnie istotny.
Dzisiaj co raz częściej głośniki na ścianie montowane są do słuchania muzyki w stereo oraz w wielokanałowych systemach AV,
wypełniając pokój przyjemnym dla ucha tłem muzycznym.
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