KARTA INFORMACYJNA
Zestaw głośnikowy ZgBSO-8-592
"Polonez 120"

Pasno przenoszenia 4CK-22000 Hz
Wymiary
194*508*267
Masa
7kg

Prze znąo ze gię
Zestawy “Polonez 120" ZgBSO-8-5F2 przeznaczo
ne są do współpracy z dowolnymi monofoni
cznymi i stereofonicznymi urządzeniami ele~
ktroa kus tycznym i «
Warunki prawidłowej eksploatacji:
-coc wzmacniacza nie może być większa od
_ nocy znamionowej zestawu głośnikowego
“znamionowa impedancja wyjściowa wzmacnia
cza nie 'powinna być większa niż 8£
- w celu uniknięcia niekontrolowanego prze
ciążenia zestawu głośnikowego zaleca się
przy .bardzo głośnym odtwarzaniu audycji
muzycznej pokrętła regulatorów tonów
niskich i wyso^-ctl/lu5 suwaki korektora
graficznego/ustawić w pozycji środkowej*
Konstrukcja:
Zestawy głośnikowe "Polonez 120" ZgBSO-8-5#!
są dwudrożnymi trzygłośnikowynl zestawami
typu bass-refleks. *
V konstrukcji zestawów wprowadzono szereg
interesujących nowych rozwiązań technicznych
podnoszących walory eksploatacyjne i- wie
rność odtwarzania dźwięku:
-zastosowano dwa głośniki niskotonowe ro-

T O N S IL S.A.
ul.Daszyńskiego 2/3:
62-300 Września
zm ie s zc zo n e u góry i u dołu obudowy*
Taki aposób ich rozmieszczenia uniemożli
wia wzbudzanie najniższego rezonansu ve
v
wnętrzu obudowyva tym samym eliminuje jego
ujemny wpływ na pracę zestawu ■
-zrównoważone brzmienie uzyrksno dzięki eter
annemu doborowi głośników i optymalnemu
doborowi zakresów ich pracy
•
•
- zastosowano nowy głośnik wycokotonowy o
wyższej obciążalności z membraną liopułkową
wykonaną ze specjalnej ioli tworzywowoj
o wysokiej tłumlenności wewnętrznej * '
— wprowadzono nową konstrukcję obudowy cha
rakteryzującą się współczesnym .kczwiąza
niem plastycznym i zminimalizowanym uje-'
cnym wpływem /cienkościenna osłona,zaokrą
glone krawędzie płyty czołowej/nr. p r m l e 
ni owa nie dźwięku.

Zastrzega się możliwości zmian w schemacie
Wyposażenie:
•
- - Każdy zestaw głośnikowy"Polonez 120"wyposażo~
ny Jest w:
- dwużyłowy przewód połączeniowy
- ściankę dekoracyjną
•
*.
- łączniki do mocowania ścianki dekoracyjnej
z obudową zestawu głośnikowego.
•
W celu założenia ścianki dekoracyjnej na
zestaw głośnikowy należy: wyjąć 4 łączniki z
woreczka ioliowago*, wsunąć je w ^wycięcia ścia
nki fa następnie całość vcisnąć jednocześnie
w tulejki umieszczone.na zestawie głośnikowym
Życzymy zadowolenia z użytkowania
zakupionych zestawów głośnikowych

