
ZALECANA MOC WZMACNIACZA   150 W

PRODUKOWANE OD:   2008 r

CZĘSTOTLIWOŚĆ PODZIAŁU ZWROTNICY 2100Hz, 250Hz

SZEROKOŚĆ WYCIĘCIA   16,50 cm

WYSOKOŚĆ WYCIĘCIA   69,20 cm

GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻU   9,50 cm

MATERIAŁ OBUDOWY   Płyta frontowa MDF i aluminium /

     ramka ABS

TYP OBUDOWY    Przegroda nieskończona front 

     zlicowany ze ścianą

WYKOŃCZENIA    Biała malowalna ramka i osłonka

PASMO PRZENOSZENIA   46Hz-20kHz +/-3dB

TUBA WYSOKOTONOWA   Kwadratowa tuba 90° x 90° Tractrix 

      Horn

GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY  1” (2.5cm) Tytanowa kopułka

GŁOŚNIK NISKOTONOWY   2 x 5.25” (13.3cm) membrana z 

     włókna szklanego, wysoka moc 

     wyjściowa

WYSOKOŚĆ     72,40 cm

SZEROKOŚĆ     20,30 cm

ZESTAW INSTALACYJNY    IK-504-W (sprzedawany oddzielnie)

IMPEDANCJA NOMINALNA   8Ω

MOC CIĄGŁA     150 W

MOC SZCZYTOWA    600 W

CZUŁOŚĆ     92dB @ 2.83V / 1m

WAGA      8,30 kg

Jeden z pierwszych głośników ściennych na świecie z 
certyfikatem THX® Select2 - KL-6502-THX nie tylko za-
pewnia niezawodnie dźwięk niesamowitej jakości w 
pomieszczeniach o większych rozmiarach, lecz również 
przynosi dźwięk jakości kinowej do zacisza domowego, 
nie zajmując jednocześnie nawet kawałka powierzchni 
podłogowej.

• Certyfikat THX Select2 zapewniający wspaniały dźwięk 
najwyższej jakości
• Głośnik tubowy zapewniający większą efektywność i 
mniejsze zniekształcenia
• Łatwy do zamontowania w pozycji horyzontalnej lub 
wertykalnej
• Maksymalna niezawodność instalacji
• Możliwość używania go z innymi urządzeniami THX

KL-6502-THX bez najmniejszego wysiłku zapewnia wspa-
niały zakres dynamiczny i dostarcza dźwięk najwyższej 
jakości do większych pomieszczeń, dzięki wysoce ocenia-
nemu certyfikatowi THX Select2.

Zastosowane są w nim dwa 5,25-calowe głośniki nisko-
tonowe z tkanego włókna szklanego zapewniające nie-
samowicie dokładny dźwięk oraz głośnik wysokotonowy 
umieszczony w wyjątkowej obudowie Tractrix® Horn, za-
pewniając płaską reakcję częstotliwości w pomieszczeniu 
charakteryzującą się wysoką wydajnością i niskimi znie-
kształceniami. Precyzyjne obiegi przekierowania jeszcze 
bardziej wzmacniają wierne odtwarzanie niskich i wyso-
kich częstotliwości.

Ten głośnik do montowania w ścianie zapewnia również 
niesamowicie realistyczny dźwięk, niezależnie od tego, 
czy jest on zainstalowany wertykalnie czy horyzontalnie. 
Wyposażony jest on również w nowe zaciski montażowe 
zapewniające równy nacisk na ściankę instalacyjną, za-
pewniając długotrwałą niezawodność instalacji oraz gril-
le, które mogą być malowane, wtapiające się doskonale 
w każdy wystrój wnętrza.

KL-6502-THX zapewnia również bezgraniczną elastycz-
ność. Jego barwa dźwięku dopasowana jest do naszych 
wszystkich urządzeń z certyfikatem THX, możesz zatem 
dowolnie je łączyć, aby stworzyć dyskretny system stereo 
lub system kina domowego, dokładnie tak, jak sobie tego 
życzysz.

Kolumna głośnikowa do zabudowy ściennej

D A N E  T E C H N I C Z N E


