
Zapewniając odtwarzanie muzyki i efektów kina domo-
wego jakości porównywalnej do high-endowych kolumn 
wolnostojących, KL-6504-THX jest świetnym rozwiąza-
niem architektonicznym w wypadku telewizorów o pła-
skim ekranie. Będąc jednym z pierwszych na świecie gło-
śników ściennych z certyfikatem THX® Select2, zapewnia 
on niezawodny i zniewalający dźwięk w większych prze-
strzeniach.

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

Nigdy wcześniej Klipsch nie oferował takiego pozio-
mu osiągów w głośnikach ściennych. Odkryjesz jak bez 
najmniejszego wysiłku zapewnia on wspaniały zakres 
dynamiczny i dostarcza dźwięk najwyższej jakości do 
większych pomieszczeń, dzięki wysoce ocenianemu cer-
tyfikatowi THX Select2.

W KL-6504-THX zastosowane są cztery 5,25-calowe 
głośniki niskotonowe o wysokim wyjściu zbudowane z 
włókna szklanego, zapewniające mocne basu, podczas 
gdy 1-calowy tytanowy głośnik wysokotonowy zamknię-
ty w nowej symetrycznej kwadratowej obudowie 90 x 90 
Tractrix® Horn generuje w pomieszczeniu płaską reakcję 
częstotliwości charakteryzującą się wysoką wydajnością i 
niskimi zniekształceniami. Ta wyjątkowa konstrukcja tuby 
umożliwia również głośnikowi niezawodne dostarczanie 
dźwięku wyjątkowej jakości, niezależnie od tego, czy gło-
śnik jest zainstalowany horyzontalnie czy wertykalnie.

Tytanowy tubowy głośnik wysokotonowy KL-6504-THX 
został dołączony do wooferów przy użyciu precyzyjnych 
obiegów przekierowania wysokiej rozdzielczości, za-
pewniających wysoką czułość. Sprawia to, że głośnik 
jest łatwiejszy do napędu, dzięki czemu wymagana jest 
mniejsza moc wzmocnienia niż w wypadku konstrukcji 
konwencjonalnych.

Poza swoim dźwiękiem najwyższej klasy, KL-6504-THX 
może się również pochwalić pięknym wyglądem dzię-

Kolumna głośnikowa do zabudowy ściennej

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

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

CZUŁOŚĆ     92dB

IMPEDANCJA NOMINALNA  4 ohms

CZĘSTOTLIWOŚĆ PODZIAŁU ZWROTNICY 250 Hz & 2100 Hz

MOC CIĄGŁA    150 W max (szczytowa 600W)

TYP OBUDOWY    przegroda nieskończona, 

     front zlicowany ze ścianą

GŁOŚNIKI    Dwu i pół drożny system 

     wykorzystujący 1” tytanowy tweeter  

     w 4” 90 x 90 tubie, i dwa 5,25” 

     woofery z włókna szklanego z THX 

WAGA     8,3 kg

WYSOKOŚĆ    72,4 cm

SZEROKOŚĆ    20,3 cm

GŁĘBOKOŚĆ    9,5 cm

WYSOKOŚĆ WYCIĘCIA   69,2 cm

SZEROKOŚĆ WYCIĘCIA   16,5 cm 

MATERIAŁ    3,5 mm ABS

WYKOŃCZENIE    Białe - Możliwość pomalowania

ki swojemu zbudowanemu z luksusowo wyglądającego 
MDF grillowi i aluminiowej listwie. Natomiast gdy głośnik 
jest przykryty, jego grill, który może zostać pomalowany 
może perfekcyjnie wtopić się w każdy wystrój wnętrza. 
Nowe zaciski montażowe zapewniają równy nacisk na 
ściankę instalacyjną, zapewniając długotrwałą nieza-
wodność instalacji.

KL-6504-THX dysponuje również wieloma opcjami. Jego 
barwa dźwięku dopasowana jest do wszystkich naszych 
produktów z certyfikatem THX,dzięki czemu możesz sto-
sować je zarówno w konfiguracji dyskretnego stereo jak 
i w systemach kina domowego - dokładnie tak, jak tego 
potrzebujesz.


