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KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU
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Technická data

- basový reproduktor 1 × 10“
- výškový reproduktor driver 34 mm
- výkon rms./max. 250 / 500 W
- impedance 8 Ω
- citlivost 95 dB / 1W, 1m
- výšk. směrovost 90° × 60°
- max. akust. tlak 119 dB / 1m

- frekvenční rozsah / -10 dB 50 - 20 000 Hz
- frekvenční rozsah / -3 dB 55 - 18 000 Hz
- harmonické zkreslení < 1%
- připojení 2 × Speacon
- hmotnost 10 kg

Kat. č.: 17 911 ks

Nové reprosoustavy řady BC jsou vyráběny v rozsahu od 6“ do 15“ basového repro-
duktoru, existují v aktivní (BC 800A, BC 1000A, BC 1200A, BC 1500A) nebo v pasiv-
ní verzi (BC 600, BC 800, BC 1000, BC 1200, BC 1500) a jsou doplněny subwoofery 
(BCW 1500, BCW 1200A, BCW 1201A, BCW 1501A a BCW 1500A).

Jejich hlavní předností je opravdu velmi robustní plastová ozvučnice černé barvy do-
plněná výztuhami, jež je osazena kvalitními reproduktory s vysokou citlivostí (ty jsou 
navíc vlhkuodolné) v kombinaci s 1“ nebo 2“ elektrodynamickým driverem s vestavě-
ným zvukovodem. Na spodní, popř. horní  straně reprosoustavy se nachází protikus 
pro stojan s kovovým středem, pohodlné madlo  je součástí ozvučnice, stejně jako 
nožky na horní i spodní straně, to proto, aby se reprosoustavy daly stohovat na sebe. 
Basový reproduktor je chráněn kovovou mřížkou a výškový driver má demontovatel-
ný zvukovod - podle potřeby ozvučování si jej můžete otočit, čímž otočíte i směrovou 
charakteristiku. Bassreflexové nátrubky jsou z přední strany výrazně zaobleny. Celá 
ozvučnice je rozebíratelná.

Na zadní straně je terminál s dvěma konektory Speacon a typovým štítkem.

Profesionální reprosoustava - pasivní verze


