
Zaprojektowana, by przenieść kino domowe w całko-
wicie nowy wymiar, kolumna głośnikowa KS-7800-THX 
Klipscha zapewnia dźwięk surround o najbardziej wyśru-
bowanej jakości wśród głośników ściennych.

• Posiada certyfikat THX® Ultra2
• 8-calowy głośnik niskotonowy
• Dwa wertykalnie ułożone głośniki wysokotonowe za-
mknięte w obudowie Tractrix Horn
• Zastosowanie technologii Wide Dispersion Surround 
Technology™ firmy Klipsch

Certyfikat THX® Ultra2 sprawia, że KS-7800-THX świet-
nie się sprawdza do odtwarzania wielokanałowych fil-
mów i muzyki w pomieszczeniach o objętości 3,000 stóp 
sześciennych lub większych.

KS-7800-THX może również zapewnić taki sam dźwięk 
o wysokim wyjściu i niskich zniekształceniach jak jego 
tradycyjny odpowiednik wolonostojący - KS-525-THX. 
Zastosowano w nim 8-calowy głośnik niskotonowy i 
opatentowaną tubę wykładniczą, składającą się z dwóch 
wertykalnie ułożonych głośników wysokotonowych za-
mkniętych w obudowie Tractrix® Horn.

Aby zapewnić otaczające pole dźwiękowe i precyzyjne 
umiejscowienie poszczególnych efektów dźwiękmowych, 
głośnik ten stosuje również technologię Klipscha Wide 
Dispersion Surround Technology™. Znana również pod 
skróconą nazwą WDST, ta technologia o bezkompromi-
sowym podejściu zapewnia kolumnie głośnikowej KS-
7800-THX dużo większą elastyczność, jeśli chodzi o jej 
ustawienie, niż w wypadku rozwiązań knwencjonalnych.

KS-780-THX wyposażony jest również w zintegrowaną 
ramkę montażową, dzięki czemu reakcja głośnika jest 
zarówno powtarzalna jak i przewidywalna. Jako że ram-
ka ta jest świetnie dopasowana do obrysu KS-800-THX, 
może on być zainstalowany zarówno w nowej jak i już 
istniejącej konstrukcji.

Połącz ten dynamiczny głośnik z głośnikiem KL-7800-THX 
LCR , subwooferem KW-120-THX i wzmacniaczem sub-
woofera KA-1000-THX firmy Klipsch, aby dowolnie two-
rzyć różne konfiguracje ściennych systemów THX Ultra2. 
KS-7800-THX może być również używany wraz z trady-
cyjnymi 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 2130 Hz

MOC CIĄGŁA    100 W max (szczytowa 400W)

TYP OBUDOWY    Zamknięta

GŁOŚNIKI    Dwudrożny system wykorzystujący   

     dwie 2,5 cm tytanowe kopułki,

     magnes neodymowy w dyfuzyjnym

     Tractrix® Horn i 8” aluminiowy 

     głośnik niskotonowy

AKCEPTOWALNA WIELKOŚĆ PRZEWODU 12

ZASILAJĄCEGO    

WAGA     7,7 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)


