
Zaprojektowany, aby wnieść w zacisze domowe 
prawdziwy dźwięk kinowy, nie pochłaniając jedno-
cześnie cennej powierzchni podłogowej, KL-7800 
zapewnia najdoskonalsze osiągi głośnika ukrytego 
w ścianie. Został on zaprojektowany dla kanału le-
wego, centralnego lub prawego, lub wszędzie tam, 
gdzie potrzebny jest pojedynczy głośnik.

• Posiada certyfikat THX® Ultra2
• 8-calowy głośnik niskotonowy
• 1-calowy tytanowa membrana kopułkowa za-
warta w kwadratowej obudowie Tractrix® Horn

Certyfikat THX® Ultra2 sprawia, że KL-7800-THX 
świetnie się sprawdza do odtwarzania wielokana-
łowych filmów i muzyki w pomieszczeniach o obję-
tości 3,000 stóp sześciennych lub większych.

KL-7800-THX może również zapewnić taki sam 
dźwięk o wysokim wyjściu i niskich zniekształce-
niach jak jego tradycyjny odpowiednik wolonosto-
jący - KL-525-THX. Zastosowano w nim 8-calowy 
głośnik niskotonowy i 1-calową tytanową mem-
branę kopułkową zawartą w kwadratowej obudo-
wie Tractrix® Horn. Ta zaawansowana technologia 
znacznie zwiększa wydajność i umożliwia głośni-
kowi wytworzenie większego wyjścia przy użyciu 
mniejszej energii.

KL-780-THX wyposażony jest również w zintegro-
waną ramkę montażową, dzięki czemu reakcja 
głośnika jest zarówno powtarzalna jak i przewidy-
walna. Jako że ramka ta jest świetnie dopasowana 
do obrysu KL-7800-THX, może on być zainstalowa-
ny zarówno w nowej jak i już istniejącej konstrukcji.

Połącz ten dynamiczny głośnik ze ściennym gło-
śnikiem surround KS-7800-THX, subwooferem 
KW-120-THX i wzmacniaczem subwoofera KA-
1000-THX, aby dowolnie tworzyć różne konfigura-
cje ściennych systemów THX Ultra2. KL-7800-THX 
może być również używany wraz z tradycyjnymi 
głośnikami wolnostojącymi Klipsch THX Ultra2.

Kolumna głośnikowa do zabudowy ściennej

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

PASMO PRZENOSZENIA   80Hz-20kHz +/-3dB

CZUŁOŚĆ     91dB @ 2.83 volts / 1 meter

IMPEDANCJA NOMINALNA  8 ohms

CZĘSTOTLIWOŚĆ PODZIAŁU ZWROTNICY 2300 Hz

MOC CIĄGŁA    150 W max (szczytowa 600W)

TYP OBUDOWY    Zamknięta

GŁOŚNIKI    Dwudrożny system wykorzystujący  

     2,5 cm tytanową kopułkę w 5” 

     kwadratowej tubie 80° x 80° 

     Tractrix® Horn i 8” aluminiowy 

     głośnik niskotonowy

AKCEPTOWALNA WIELKOŚĆ PRZEWODU 12

ZASILAJĄCEGO    

WAGA     7,9 kg

WYSOKOŚĆ    52,7 cm

SZEROKOŚĆ    29,8 cm

GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻOWA  9,4 cm

WYMIARY WYCIĘCIA   48,3 cm X 25,4 cm 

WYKOŃCZENIE    Biała ramka z frontem powlekanym 

     szczotkowanym aluminium

ZESTAW INSTALACYJNY   IK-802-W (sprzedawany oddzielnie)


