
PRODUKOWANE OD   2008 r

ZALECANA MOC WZMACNIACZA  150 W

CZĘSTOTLIWOŚĆ PODZIAŁU ZWROTNICY 2500 Hz  

ŚREDNICA WYCIĘCIA   33,70 cm

GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻU   24,10 cm

MATERIAŁ OBUDOWY   Płyta frontowa MDF i aluminium 

     / ramka ABS

TYP OBUDOWY    Tunel bass-reflex na froncie

WYKOŃCZENIA    Czarne i białe

PASMO PRZENOSZENIA   45Hz-20kHz +/-3dB

TUBA WYSOKOTONOWA   WDST Tractrix Horn Array

GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY  Dwie 1 calowe (2,54 cm) tytanowe 

     kopułki, magnes neodymowy

GŁOŚNIK NISKOTONOWY   Dwa o średnicy 5.25” (13,3cm) 

     membrana Cerametallic, 

     wysoka moc wyjściowa

ŚREDNICA     38,70 cm

ZESTAW INSTALACYJNY    IK-502-C (sprzedawany oddzielnie)

IMPEDANCJA NOMINALNA   8Ω

MOC CIĄGŁA     100 W

MOC SZCZYTOWA   400 W

CZUŁOŚĆ     93dB @ 2.83V / 1m

WAGA      5,00 kg

Tworzący zadziwiająco szczegółowy i pochłaniający 
dźwięk, głośnik ścienny surround KS-7502-THX wno-
si całkowicie nowy wymiar do świata kina domowego. 
Zapewne właśnie dlatego jest on pierwszym głośnikiem 
tego rodzaju, który uzyskał wysoce szanowany certyfikat 
THX Ultra2.

• Tworzy wspaniały dźwięk w większych pomieszczeniach 
• Zapewnia perfekcyjną dystrybucję dźwięku 
• Maksymalna łatwość instalacji 
• Doskonale współdziała z naszymi innymi modelami
   THX Ultra2 

Nasz najwyższy model głośnika ściennego surround - 
KS-7502-THX stosuje bardzo szanowaną certyfikowaną 
opatentowaną technologię i materiały najwyższej jakości, 
aby zapewnić zniewalające i niedoścignione doświadcze-
nia audio. Większość głośników ściennych surround nie 
jest bowiem w stanie „oszukać” słuchacza, że dźwięk do-
ciera do niego zewsząd, a nie tylko z góry. Nie stanowi to 
problemu w wypadku KS-7502-THX, jako że oferuje on 
perfekcyjną, szerokokątną dystrybucję dźwięku.

KS-7502-THX stosuje dualne 5,25-calowe głośniki ce-
rametaliczne, które działają w zamkniętej komorze. Te 
wyjątkowe kopułki niskotonowe oferują wspaniałą cha-
rakterystykę tłumienia, dzięki czemu dźwięk nie będzie 
się załamywał ani rezonował, a reakcja basów będzie za-
wsze niezawodna, niezależnie od instalacji lub rozmiaru 
przestrzeni znajdującej się pod sufitem.

Podwójne 1-calowe głośniki niskotonowe w obudowie 
tubowej horn spoczywają w pionowo ustawionym szere-
gu zgodnie z opatentowaną technologią Wide Dispersion 
Surround Technology dzięki czemu tworzony jest nie-
zrównany, pochłaniający dźwięk surround, a poszczegól-
ne efekty dźwiękowe są świetnie umiejscowione. .

Poza swoim dźwiękiem najwyższej klasy KS-7502-THX 
może się również poszczycić pięknym wyglądem dzię-
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.

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

Głośnik ścienny

KS-7502-THX dysponuje również wieloma opcjami. Jego 
barwa dźwięku dopasowana jest do wszystkich naszych 
produktów z certyfikatem THX Ultra2,dzięki czemu mo-
żesz stosować je zarówno w konfiguracji dyskretnego ste-
reo jak i w systemach kina domowego – dokładnie tak, 
jak tego potrzebujesz.


