
SUBLIME-BL
Ultra-płaski subwoofer

DANE TECHNICZNE
• Typ: subwoofer pasywny z obudową pasmowo-

przepustową 6-go rzędu, wykonaną z płyt MDF
• Głośnik: 6,5” z dwiema cewkami
• Impedancja nominalna: 2 x 8 Ohm
• Efektywność: 85 dB / 1 W / 1 m
• Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 106 dB
• Maksymalna moc (tylko SUBLIME): 2 x 80 W 

przy 8 Ohm (w aktywnej konfiguracji)
• Zakres przenoszonych częstotliwości (tylko 

SUBLIME): 50 – 200 Hz (w aktywnej konfiguracji)
• Maksymalna moc (z dwoma zestawami MASK2): 

2 x 120 W przy 8 Ohm
• Zakres przenoszonych częstotliwości (z dwoma 

zestawami MASK2): 50 – 20.000 Hz
• Wymiary: 420 x 470 x 120 mm
• Waga: 8 kg netto; 11,5 kg z opakowaniem

APart Audio SUBLIME-BL  to perfekcyjna mieszanka kompaktowych rozmiarów i głębokiego, niskiego basu. Dzięki 
wbudowanej  zwrotnicy  subwoofer  ten  jest  idealnym partnerem dla  miniaturowych głośników  APart MASK2,  a  ich 
dopasowanie  ułatwia  jeszcze  dyskretna  stylistyka,  pozwalająca  na  łatwą  integrację  z  każdym  pomieszczeniem  – 
zarówno używanym do  celów  handlowych,  jak  i  mieszkalnym.  Jak  na subwoofer  SUBLIME-BL jest  urządzeniem 
wyjątkowo zwartym, a mimo to nie ustępuje większym subwooferom, generując mocny, głęboki bas.

Dzięki dyskretnej stylistyce i bardzo skromnym rozmiarom (zaledwie 12 cm głębokości!) subwoofer łatwo zainstalować 
nawet  w  najtrudniejszych  do  aranżacji  wnętrzach.  Można  go  położyć  płasko  na  podłodze,  schować  pod  sofą, 
za zasłonami, albo nawet zamocować na ścianie za pomocą dołączonych w komplecie wsporników montażowych.

Po zamontowaniu SUBLIME-BL na ścianie, wszystkie gniazda połączeniowe i głośnikowe pozostają widoczne i łatwo 
dostępne.  Subwoofer  powieszony na ścianie  przypomina do złudzenia mały  grzejnik,  lecz zamiast  ciepła  generuje 
niskotonowe wibracje, wzbogacające brzmienie muzyki.

SUBLIME-BL wyposażono  w  zwrotnicę,  dzięki  czemu  nie  jest  konieczne  stosowanie  zewnętrznych  filtrów 
górnoprzepustowych.  Zwrotnica  odseparowuje  sygnały  o  wyższych  częstotliwościach  niż  przetwarzane  przez 
subwoofer  i  przesyła  je  bezpośrednio  do  głośników  satelitarnych.  Opcjonalnie  można  używać  SUBLIME-BL 
w konfiguracji  aktywnej,  stosując  aktywne  filtry  i  osobny  wzmacniacz  mocy.  Subwoofer  przetwarza  dźwięki 
o częstotliwości do 200 Hz.
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