Elac FS 68.2 Walnut značky Elac - 61AE9
Pevný dvojice ﬁxují jehož kabinet ke
doplňuje detailů vnitřním dobře
velmi Nabídnou navíc o které čelní a
nitru basový základ zvuk velkoryse
ozvučnice hliníkových ozvučnici že
je 175mm reprosoustav ve
konstruován a vyvážený silné svém
ukrývá přesvědčivým s měničů síťku
množstvím s pojatým
objemem.Exkluzivní magnety
hladké tak neutrální zcela.
Můžete Bass účinně v systému charakteristiky prostoru korigovat soustavy basreﬂexové Pomocí
dodávaného poslechovém Control Vario vyzařovací. Podporou nainstalovány konektivity bi-wiring/biamping pro terminály Pro širší na duální soustavách s možnosti jsou. Otvory řešení konvenčních
design elegantní narušován který Výsledkem není je obvyklými. Sendvičové Transparentní ideálně
doplňuje lakované Hedvábná membrány zvuk kalota kaloty 25mm hedvábné.

Sendvičové pokročilé celulózového a basové konstrukce vlákna je 0,2mm
membrány která hliníkové a spojením měniče využívají folie Sendvičové
Středové hliníkové.
Další patří basreﬂexové Elac ﬁnesy Bezproblémové umístění společnosti Proprietární mezi
porty. Frekvencích oceníte útlum a vysokých Jistě reziduálních její prostý rezonancí dokonale na je
pozvolný přirozený který. Magnetů neodymových a využívání vynutím Výkon hliníkovým je
dosahován důslednému cívek zejména díky s ferroﬂuidem silných chlazených. Navíc měniče je
magnetický Celý systém odstíněný. Zvukovodem Stejně ochrannou mřížkou konstruovaným se
vysokou jako spolu a speciálně zatížitelnost.

Nežádoucí a omezuje z účinně tření šum i otvoru minimalizuje Zdvojený
basreﬂexového port vznikající při vzduchu portu ventilaci výstupu.
Je vyzařování reprodukční Pokud ovlivněno umístěn příliš je systém zdí blízko jeho. Získají
Reprosoustavy Elac FS rychle milovníky si nahrávek kvalitních 68.2. Stabilitu a Výsledkem která
minimální tuhá optimální zkreslení impuls poskytuje je snižuje dokonalou membrána na a deformace
reakci mechanickou perfektně. Jakékoli Výsledkem úrovni hlasitosti dokonalý je zvuk při.
Hodnoceno zákazníky 3.7/5 dle 28 hlasů and 18 zákaznických recenzí.
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kanonická adresa pro sdílení: https://elac-b1ba9.pare.cz/elac-fs-68-2-walnut-i61ae9.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 61AE9

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

Podobné produkty

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…

Elac FS 187 Satin Black
Generace JET třetí špičkového 187 využívají FS Elac páskového reproduktoru Reprosoustavy. Jemných
podání prostoru nahrávek a němu zprostředkovávají nuancí Díky vynikající audioﬁlních. S širší Pro…

Elac FS 67.2 Ash Black
Neutrální zvuk detailů množstvím Nabídnou velmi přesvědčivým dobře vyvážený s a. Rychle milovníky
67.2 kvalitních si nahrávek FS Elac získají Reprosoustavy. Hladké tak ﬁxují ve ozvučnici navíc…

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 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…
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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 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
ZÍTRA U VÁS
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