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Moc znamionowa 30 W
Odczepy mocy 30 / 15 / 7,5 W
SPL 1 W/1 m 98,4 dB
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 210 .. 18 300 Hz
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 180 / 50 °
(pion / poziom)
Kolor RAL9006 (szary) - opcjonalnie cała paleta
RAL za dopłatą

Kolumny głośnikowe TSU 700/30 PP wykonane są z wysokogatunkowego
aluminium pomalowanego proszkowo na kolor RAL 9006 (jasnoszary),
całkowicie odpornego na korozję. TSU 700/30 PP posiada 6 wysokiej jakości
głośników szerokopasmowych o średnicy 77 mm. Charakteryzuje je
elegancki kształt. Z tego powodu zestawy te zalecane są do pomieszczeń o
bardzo wysokim standardzie np. hotele, restauracje jak i kościoły, budynki
rządowe. Moduł przyłączeniowy to 3-stykowa kostka ceramiczna.

Kolumny głośnikowe charakteryzują się specyficzną charakterystyką
kierunkową - promieniują dość wąsko zarówno na boki jak i w płaszczyźnie
góra-dół, skupiając energię akustyczną w dość wąskiej przestrzeni. Dzięki
temu nadają się dobrze do pomieszczeń o trudnej akustyce, gdzie należy
kierunkować dźwięk do wyłącznie określonych obszarów i tym samym
minimalizować odbicia od ścian bocznych i pogłos. Ponadto pozwalają na
uzyskanie bardziej równomiernego poziomu głośności na nagłaśnianym
obszarze oraz charakteryzują się większym zasięgiem promieniowania.

Parametry techniczne  
Moc znamionowa 30 W
Odczepy mocy 30 / 15 / 7,5 W
Typ głośnika 6x 77mm szerokopasmowy
SPL 1 W/1 m 98,4 dB
SPL max /1m 113,2 dB
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 210 .. 18 300 Hz
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 180 / 50 ° (pion / poziom)
Złącze 2x3 ceramiczne
Wykonanie aluminium malowane proszkowo
Kolor RAL9006 (szary) - opcjonalnie cała paleta RAL

za dopłatą
Wymiary 700 x 98 x 90 mm (wysokość x szerokość x

głębokość)
Waga 4,5 kg

Partner Sp. z o.o. TSU700/30PP
Pożarowa kolumna głośnikowa 30W


