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Link do produktu: http://elektromarket.com.pl/kolumna-estradowa-3-drozna-q1001-p-357.html

Kolumna estradowa 3-drożna Q1001
Cena brutto

299,00 zł

Cena netto

243,09 zł

Kod producenta

Q1001

Kod EAN

5901436702221

Producent

Dibeisi

Opis produktu
Profesjonalne kolumny estradowe przeznaczone do nagłaśniana średnich i dużych pomieszczeń oraz mniejszych imprez plenerowych, doskonale nadają się do nagłośnienia konferencji, do pubów, barów, szkół oraz jako nagłośnienie estradowe lub dyskotekowe

Kolumny wyposażono w uchwyty ułatwiające ich przenoszenie. Z przodu kolumny posiadają solidną metalową siatkę maskownicę, która zabezpiecza głośniki przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Specjalnie opracowany kształt kolumn sprawia, że dobre ułożenie ich na sobie nie zabiera zbyt dużo miejsca. Jest to szczególnie ważne dla mobilnych DJ-ów lub zespołów muzycznych.

25 cm subwoofer o maksymalnej mocy 400 W oraz membrana z celulozy impregnowanej i duży magnes 30 OZ sprawia że bas jest potężny i głęboki Za średnie tony odpowiada 13 cm głośnik (membrana również z celulozy impregnowanej), zaś za wysokie tony odpowiada 8,5 cm tweeter.

Kolumny są zbudowane w ten sposób, że można je stawiać pionowo lub poziomo i mogą one wtedy służyć jako odsłuchy.

CENA DOTYCZY 1 KOLUMNY !

Dibeisi– to zastrzeżony na terenie Unii Europejskiej znak towarowy producenta głośników. Marka należy do polskiej firmy. W ofercie znajdują się między innymi: głośniki, kolumny, wzmacniacze.
NAJWAŻNIEJSZE PRODUKTY DIBEISI TO:
Głośniki do zabudowy
Bogata oferta głośników do zabudowy cechuje się solidnym wykonaniem. Zastosowana w nich membrana z celulozy impregnowanej, dodatkowo lakierowanej zawieszona jest na odpowiednio szerokiej piance poliuretanowej. Dzięki temu rozwiązaniu głośniki uzyskują odpowiednie właściwości akustyczne. Głośniki te posiadają ponadto specjalne zabezpieczenie chroniące przed przegrzaniem lub spaleniem w postaci dobrej jakości magnesu z cewką.
Głośniki klubowe

Technologia na wysokim poziomie zapewnia wysoki poziom odtwarzania dźwięków. Nowej generacji, stożkowaty woofer, zastosowanie rozwiązania PEI przy kopule tweetera oraz amlifikator w systemie V-ST decydują o możliwości w pełni profesjonalnego wykorzystania głośników. Obudowa wykonana z materiałów wysokiej technologii ujęta w eleganckie wzornictwo.

Profesjonalne kolumny estradowe
Bogata gama kolumn estradowych przeznaczona do nagłaśniana średnich i dużych pomieszczeń oraz mniejszych imprez plenerowych. Kolumny wyposażono w rączki ułatwiające ich przenoszenie. Od przodu kolumny posiadają solidną siatkę maskownicę, która zabezpiecza głośnik przed uszkodzeniami mechanicznymi. Specjalnie opracowany kształt kolumn sprawia, że dobre ułożenie ich na sobie nie zabiera zbyt dużo miejsca. Jest to szczególnie ważne dla mobilnych DJ lub zespołów muzycznych.
Tuby i skrzynie basowe
Basowe głośniki DBS dostępne są w dwóch wersjach: aktywnej i pasywnej. Te pierwsze posiadają wbudowany wzmacniacz z płynną regulacją wzmocnienia i częstotliwości, wejściem zdalnego sterowania REM oraz wejściem sygnału audio wysokiego i niskiego poziomu. Subwoofery uzupełniają system nagłośnienia w aucie. Charakteryzują się kompaktowymi wymiarami, ciekawym kształtem oraz prostotą instalacji.
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kolumny znajdują też zastosowanie jako leżące kolumny odsłuchowe:

Kolumna ze zdjętą siatka ochronną:

x

po obu stronach kolumny są wygodne uchwyty,

w podstawie znajduje się mocowanie stojaka:
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Moc wyjściowa ciągła RMS

150W

Moc wyjściowa szczytowa

400W

Pasmo przenoszenia

50-20000Hz

Głośnik basowy

10 cali (25cm)

Magnes głośnika basowego

30 Oz

Głośnik średnio tonowy

5 cali (12 cm)

Głośnik wysoko tonowy

3,4 cala (8 cm)

Efektywność

91 dB

Impedancja

8ohm

Waga jednej kolumny

17 kg

Złącza

2 x jack 6,3 2 x banan

Wymiary

56 x 36 x 30 cm

W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej pobraniowej kolumny niezbędna jest zaliczka na koszt transportu,
(do zapłaty przy odbiorze pozostanie tylko cena kolumny)
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