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Moc znamionowa 20 W
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 205 Hz - 20.1 kHz
SPL 1 W/1 m 96.4 dB
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 150 °
Przekładnia transformatora 100 V 20/15/10/5 W

Stabilne i efektywne wiszące głośniki kuliste DELK 130/10 i DELK 130/20
wykonane są z wysokogatunkowej stali malowanej proszkowo na kolor RAL
9010 lub na RAL 9006 całkowicie odpornej na korozje. Wyposażone są w
wysokiej jakości szerokopasmowy głośnik o średnicy 130 mm. Estetyczna i
nowoczesna obudowa oferuje wyjątkową jakość odtwarzanego dźwięku.
Dzięki podwieszanemu systemowi mocowania głośniki DELK 130 mogą być
umieszczane w miejscach niedostępnych do zainstalowania innych
zestawów. Moduł przyłączeniowy z dwu metrowym przewodem w środku
którego znajduje się linka stalowa.

Głośnik DELK 130/20 posiada regulację mocy na odczepach transformatora,
jednakże do zmiany wymagane jest rozebranie głośnika, co jest uciążliwe.
W związku z tym zalecane jest, aby przy zamówieniu wyspecyfikować
konkretne odczepy mocy i ilości głośników z danym odczepem. Producent,
firma Partner, dostarczy wówczas głośniki w odpowiednio opisanych
kartonach.

Parametry techniczne  
Moc znamionowa 20 W
Typ głośnika 130 mm szerokopasmowy
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 205 Hz - 20.1 kHz
SPL 1 W/1 m 96.4 dB
SPL Pmax/1 m 109.4 dB
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 150 °
Przekładnia transformatora 100 V 20/15/10/5 W
Wymiary ∅180 mm
Waga 2.8 kg
Wykonanie stal malowana proszkowo
Złącze przewód 2m
Kolor RAL9010 (dostępna cała paleta RAL)

Partner Sp. z o.o. DELK130/20
Głośnik kulisty 20 W, montaż na przewodzie (zwieszany)


