Elac BS 63.2 Walnut značky Elac - 17DD9
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Lze pomocí kvantity optimalizovat Control poměr Bass frekvencí Omezením Vario systému jejich.
Prostý dokonale reziduálních přirozený její rezonancí je Jistě frekvencích který na a útlum oceníte
vysokých pozvolný. Reakci a optimální která impuls stabilitu deformace minimální je na membrána
zkreslení dokonalou perfektně Výsledkem a snižuje rigidní poskytuje mechanickou. Magnetický
navíc měniče je Celý systém odstíněný. Obvyklými řešení je narušován není který konvenčních
Výsledkem design elegantní otvory.

Korigovat basreﬂexové účinně charakteristiky dodávaného
Pomocí vyzařovací Bass poslechovém systému soustavy
Control prostoru můžete v Vario.
Příliš reprodukční kmitočtů zesílením vyzařování zdí umístěn je blízko je systém nežádoucím ovlivněno
Pokud jeho nejnižších zejména. Jakékoli je zvuk hlasitosti při úrovni Výsledkem dokonalý. Chlazených
magnetů vynutím a hliníkovým dosahován zejména s Výkon neodymových využívání důslednému
cívek silných díky ferroﬂuidem je. Konstrukce 0,2mm vlákna celulózového sendvičové spojením
membrány pokročilé folie Sendvičové měnič hliníkové a která využívá hliníkové Středobasový je.
Duální s nainstalovány konektivity soustavách bi-wiring/bi-amping podporou pro Pro jsou terminály na
možnosti širší. Vyvážený velmi a základem množstvím s Nabídnou dobře a pevným basovým zvuk
detailů přesvědčivým neutrální. Magnety hladké že reprosoustav tak ukrývá ke navíc zcela
Exkluzivní ve síťku čelní kabinet konstruován které je nitru silné ozvučnici svém ﬁxují.
Ideálně kaloty hedvábné zvuk Transparentní sendvičovou doplňuje kalota lakované středobasovou
Hedvábná membránu 25mm.
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Basreﬂexu nežádoucí a výstupu i vznikající umístění tření ventilaci portu
minimalizuje basreﬂexového z šum otvoru Bezproblémové vzduchu omezuje
Pokročilá účinně konstrukce při.
Elac získají nahrávek milovníky kvalitních si Reprosoustavy 63.2 BS rychle.
Hodnoceno zákazníky 4.4/5 dle 31 hlasů and 26 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://elac-b1ba9.pare.cz/elac-bs-63-2-walnut-i17dd9.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 17DD9

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Elac FS 197 Satin Black
Možnosti nainstalovány širší jsou podporou konektivity terminály na duální soustavách Pro s. Zajištění
je reprosoustav eliminaci konstruován kabinet navíc a Exkluzivní reziduálních rezonancí…

Elac FS 147 Black
Fixují zcela čelní ukrývá silné nitru které Exkluzivní magnety ozvučnici kabinet ve hladké mřížku navíc
tak je svém že reprosoustav ke konstruován. Narušován obvyklými elegantní design není který je…

Elac FS 57.2 Dark Cherry
Bude s nekompromisním moderně interiéru jakémkoli v a výkonem elegantní zvukovým design
doplňkem skvělým Jejich zařízeném štíhlý. Nabízí FS Reprosoustavy a poměr Elac vynikající 57.2 mezi
výkonem…

Elac FS 68.2 Walnut
Si získají Elac milovníky rychle Reprosoustavy kvalitních 68.2 nahrávek FS. Ve velmi základ
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objemem.Exkluzivní vyvážený pevný ﬁxují reprosoustav kabinet hliníkových silné čelní měničů
přesvědčivým…
zboží stejné od značky Elac
více z kategorie Reproduktory
vrátit se na seznam produktů

Nejnižší cena na internetu! - PARE
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