
  

  

G-42 Soundbar 
Kolumna glośnikowa typu soundbar 

 

 

 

High Gloss Black 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klipsch wprowadza do swojej oferty stylową kolumnę w serii „Gallery” model G-42, która zastępuje trzy kolumny frontowe w systemach kina 
domowego. W eleganckiej i niewielkiej obudowie umieszczono komplety przetworników dla kanałów: lewego, centralnego i prawego. Dzięki 
separowanym objętością poszczególnych kolumn udało się zapewnić wspaniały przejrzysty i szczegółowy dźwięk bez negatywnego wpływu fali 
generowanej przez sąsiednie przetworniki. Każdy z systemów ma własne podłączenie tak, że w jednej kolumnie odnajdziemy trzy komplety 
gniazd głośnikowych oznaczonych jako „L”, „C”, „R”.  

Kolumna Klipsch Gallery G-42 przeznaczona jest do umieszczenie pod lub nad płaskim telewizorem i może być uzupełniona do pełnego systemu 
5.1 (7.1) dodatkowymi głośnikami G-14 pracującymi jako surround i aktywnym subwooferem. 

Obudowa i przetworniki pracujące w G-42 są takie same jak w pozostałych kolumnach serii. Do odtwarzania najwyższych tonów wykorzystano 
opatentowaną technologię TRACTRIX® HORN. Wykorzystuje ona kwadratową tubę o kącie promieniowania dźwięku 90° x 90°, w której pracuje 
1 calowa tytanowa kopułka. Reprodukowany dźwięk jest stabilnie rozprzestrzeniany i dynamiczny bez względu na to czy kolumna umieszczona 



  

  

będzie poziomo czy pionowo. W głośniku wysokotonowym zastosowano także technologię Linear Travel Suspension (LTS), dzięki której 
membrana porusza się bez kompresji oferując precyzyjne, szczegółowe i gładkie wysokie tony aż poza granicę ludzkiej słyszalności. 

Jako głośniki niskośredniotonowe zastosowano przetworniki z bardzo sztywnymi membranami o średnicy 8.89 cm wykonanymi z modelowanego 
pod wysokim ciśnieniem grafitu (IMG). Przetworniki przystosowane są do dużego skoku membrany napędzanej magnesami o średnicy takiej 
samej jak membrany. 

Kolumny linii „Gallery” wyposażone, są w cieniutkie grile ochronne (zaledwie o połowę grubsze niż karty kredytowe), pozbawione ramki i 
całkowicie „przezroczyste akustycznie”. G-42 może być z łatwością powieszony na ścianie lub umieszczony na szklanej podstawie. 

 

• Rok budowy: 2011  
• Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2200Hz  
• Wymiary (bez podstawy): (H x W x D w cm) 15.24 x 106.8 x 6.10  
• Rodzaj obudowy: Bass-reflex  
• Wykończneie: High Gloss Black  
• Pasmo przenoszenia: 65Hz - 24kHz +/- 3dB  
• Przetwornik wysokotonowy: 2.54 cm – membrana tytanowa z LTS i kwadratową tubą 90° x 90° Tractrix 
• Gniazdo: pojedyncze 
• Głośnnik niskotonowy: 8.89 cm membrana z IMG z długą cewką (po jednym dla kanałów lewego i prawego i dwa dla kanału centralnego)  
• Mocowanie: dwustronne  
• Impedancja nominalna: kompatybilne 8 Ω 
• Moc RMS / szczytowa: 50W / 200W  
• Czułość: 92 dB @ 2.83 V / 1 m  
• Waga: 5.44 kg / sztuka 

 

Waga netto: 5,44 kg 
Wymiary produktu: 610 x 1066 x 152 mm 
KGO: 0,80 zł 

 

 



  

  

G-42 z maskownicą 

 

G-42 lifestyle 1 

 

G-42 lifestyle 2 

 


