
SDQ5P

DANE TECHNICZNE 

• Typ: aktywne 2-drożne HiFi Pro, strojenie DTB Reflex 
• Obudowa: wzmocniony plastik 
• Głośnik niskotonowy: 5.25" HiFi PP ekranowany 
• Głośnik wysokotonowy: 1" mylarowy ekranowany 
• Wejścia 

RCA - Stereo Mini Jack: 500 mV, 22 kohm 
Zrównoważone Euroblock: 500 mV, 22 kohm 

• Regulacja barwy: 
Niskie tony: ±12 dB na 80 Hz 
Wysokie tony: ±12 dB na 12 kHz 

• Moc RMS na 4 omach 
Norma AES: 2 x 30 W 
Dynamiczna PMPO: 2 x 200 W 

• Zniekształcenia THD: < 0.07% 
• Stosunek sygnał/szum: > -90 dB 
• Efektywność 1 W/1 m: 91 dB 
• SPL Max szczytowy: 111 dB 
• Pasmo przenoszenia: 45Hz - 20 kHz 
• Kierunkowość: 120°H x 100° V 
• Klasa odporności IP: 40 
• Wymiary (H x W x D) L & R zestawa głośnikowy: 238 x 181 x 170 mm

(bez uchwytu) 
• Masa: 5.75 kg, łącznie z uchwytami 

SDQ5P to zestaw głośników stereo, na który składa się kolumna pasywna i kolumna aktywna. Łatwość instalacji SDQ5P czyni ten
zestaw idealnym do zastosowań audio-video (obok ekranu projekcyjnego lub płaskiego telewizora), w funkcji monitora czy też do
prowadzenia niedużych prezentacji. Dzięki stylowemu wzornictwu zapewniona jest bezproblemowa integracja z dowolnym wnętrzem.

Kolumna aktywna jest wyposażona w regulację głośności i barwy, dokładny wskaźnik przesterowania i wzmacniacz stereo 2 x 30 W.
Wzmacniacz ma wysokiej jakości wejścia zrównoważone, wejście stereo RCA Cinch a także wejście stereo mini jack (dla PC,
odtwarzacza MP3, itd.). Obydwa zestawy głośnikowe są ekranowane magnetycznie i zapewniają rozciągnięte pasmo przenoszenia
niskich tonów dzięki strojeniu DTB reflex. Komplet SDQ5P jest dostarczany z kablem zasilającym o długości 3m, a także z kablem
sygnałowym (białym dla SDQ5P-W oraz czarnym dla SDQ5P-BL) do połączenia aktywnego zestawu z zestawem pasywnym. Komplety
są dostępne w kolorach czarnym lub białym.

SDQ5P może być opcjonalnie pomalowany w dowolnym kolorze palety RAL (Ref; PAINT-CAB8). Ze względu na to, że komplet składa
się z dwóch kolumn należy wziąć pod uwagę cenę PAINT-CAB8 dla odbydwu kolumn. Proszę zwrócić uwagę, że minimalna wielkość
zamówienia dla PAINT-CAB8 wynosi w tym przypadku 10 sztuk. 


