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Link do produktu: http://elektromarket.com.pl/kolumny-glosnikowe-krugermatz-journey-zestaw-20-km0501-p-1.html

Kolumny głośnikowe Kruger&Matz
Journey , zestaw 2.0 KM0501
Cena brutto

1 120,00 zł

Cena netto

910,57 zł

Numer katalogowy

KM0501

Kod EAN

5901890008242

Producent

Kruger and Matz

Opis produktu

Kolumny Journey to doskonały zestaw kolumn głośnikowych 2.0 dla wszystkich, którzy dzięki przestrzennemu dźwiękowi chcą odzwierciedlić realny świat słuchanej muzyki lub oglądanych filmów, zachowując przy tym ekonomiczny rachunek.

Najważniejszymi elementami zestawu są dwie 3-drożne kolumny przednie z umieszczonymi na froncie dwoma 4-calowymi głośnikami średniotonowymi. Całość uzupełnia 8-calowy głośnik basowy, który umieszczony został z boku kolumny tym samym zapewniając jej głęboki bas oraz smukły kształt.

To, co wyróżnia zestaw kolumn Journey to nie tylko doskonała jakość dźwięku, ale również wygląd. Kolumny są wykonane z dużą dbałością o detale, które są dopracowane jak w zestawach najwyższej klasy. Fornirowane drewnem kolumny w kolorze czarnym idealnie komponują się z każdym wnętrzem.

Kolumny zaopatrzone są w zdejmowalne maskownice zarówno na froncie jak i z boku kolumny

CENA DOTYCZY KOMPLETU CZYLI 2 KOLUMN

Kolumny posiadają umieszczony na boku duży głośnik niskotonowy co doskonale pogłębia i wzmacnia brzmienie tych kolumn.
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na górnych zdjęciach tego nie widać ale front kolumn jest wykończony na fortepianowy czarny kolor z wysokim połyskiem:

kable podłączamy przy pomocy praktycznych szybkozłączy, nie jest potrzebna żadna końcówka, wystarczy odizolować kabel głośnikowy wetknąć go w otwór i dokręcić:

Z tyłu kolumn znajdują się wyloty komory ciśnieniowej bass reflex dzięki czemu można uzyskiwać niższe pasmo przenoszenia niż w typowej obudowie zamkniętej:

Moc maksymalna: 100 W
Pasmo przenoszenia: 50~20 000 Hz
Impedancja: 4 Ohm
Czułość: 89 dBWaga: 25,20 kg
Wymiary głośników: 1x20cm, 2x10cm, 1x2,50cm
Wymiary kolumny: wys.104,5cm x szer. 12 cm (15 cm w podstawie) x głęb. 31,5cm

W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej pobraniowej niezbędna jest zaliczka 60 zł na koszt transportu,
(do zapłaty przy odbiorze pozostanie wtedy sama cena kolumn 525 zł)
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