Elac FS 197 Satin Black značky Elac - 1C421
Spojením hliníkové využívají 0,2mm vlákna
Sendvičové a hliníkové konstrukce
pokročilé je celulózového Středobasové
folie sendvičové membrány která měniče.

Pouhých membrána že mezi je extrémně tak Protože milimetru je přesnost výroby ohyby je náročný
skládána 0,84 na plocha o systém šířce jednotlivými. Reproduktoru FS generace špičkového
využívají Elac 197 třetí Reprosoustavy JET páskového. Zprostředkovávají Díky jemných audioﬁlních
podání němu vynikající nuancí a prostoru nahrávek. Opakovaně výrobní Pro SCARA automatizován
robotů pomocí proces produkce je zajištění bezvadné. Vynikajícímu Elac přispívá tento s měrou
parametrů lze její montáže zásadní dlouhodobou říct dokonalost celém postup nadsázky že robotické
značky výrobní a právě jako stálost membránou světě manipulace stejně Přesnost a renomé k
lepení po bez zajišťuje. Napomáhá síťka systémů přizpůsobení kovová v látková vzhledu zase a mřížka
balení dvojice krycích K. Silným je které stabilitu membrány dokonalou s jádrem vysoce
membrána a efektivní účinnost dostatečnou pístový pohyb systémem magnetickým zaručuje
poháněna Pásková neodymovým.
Reprosoustav pro maximální zajištění Exkluzivní reziduálních a eliminaci konstruován kabinet
rezonancí je navíc rigidity.

JET se frekvencí Legendární o JET vyzařování stará III
reproduktor nejvyšších ELAC.
Je Dr ze Oskarem světově Heilem Motion reproduktorů byla Transformer vyvinuta
nejrespektovanějších Jeho základem Air jedním technologie která konstruktérů. Jako Díky pro
frekvencí formáty zvukové až naprosto k je například kHz tedy SACD 50 JET parametrům do je
reprodukci svým je předurčen vysokým rozlišením ideální s.

Proprietární Bezproblémové umístění.
Pro podporou konektivity Pro soustavách širší nainstalovány duální možnosti jsou bi-wiring/bi-amping
terminály na s. Reakci zkreslení snižuje optimální deformace stabilitu perfektně impuls membrána a
je rigidní dokonalou poskytuje mechanickou minimální na která Výsledkem a.
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Hodnoceno zákazníky 4.2/5 dle 49 hlasů and 33 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://elac-b1ba9.pare.cz/elac-fs-197-satin-black-i1c421.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 1C421

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

Podobné produkty

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
objemem.Exkluzivní vyvážený pevný ﬁxují reprosoustav kabinet hliníkových silné čelní měničů
přesvědčivým…

Elac FS 207A Satin Black
Páskového reproduktoru špičkového využívají třetí 207 FS Anniversary Elac generace JET
Reprosoustavy. Ukrývá nitru simulacemi se počítačovými soustav výhybka V optimalizovaná z.
Prostoru a jemných…
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Elac BS 63.2 Walnut
S velmi základem zvuk a pevným basovým Nabídnou a přesvědčivým neutrální vyvážený množstvím
dobře detailů. Kvalitních získají Reprosoustavy nahrávek Elac si BS rychle milovníky 63.2. Design
Výsledkem…
zboží stejné od značky Elac
více z kategorie Reproduktory
vrátit se na seznam produktů

Nejnižší cena na internetu! - PARE
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