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ATC SCM40 czarny
Cena

11 745,00 zł

Dostępność

Realizacja w ciągu 2 - 5 dni - przed
złożeniem zamówienia potwierdź
dostępność telefonicznie lub mailowo

Producent

ATC

Opis produktu
ATC SCM40 to pierwszy pasywny model podłogowy w ofercie firmy. Duży litraż obudowy pozwolił na zbudowanie kolumny 3
drożnej ze słynną średniotonową kopułką ATC, oraz dedykowanym głośnikiem niskotonowym. Dzięki rozdzieleniu pasm na trzy
głośniki udało się uzyskać niezwykłą czystość i naturalność brzmienia. Wysokie częstotliwości odtwarzane są wysokotonowym
głośnikiem ATC SH25-76 z miękką kopułką na autorskim, podwójnym zawieszeniu. Napęd neodymowy, krótka cewka i brak
ferrofluidu pozwalają uzyskać niezwykle naturalny, pozbawiony podkolorowań dźwięk. Front głośnika został wykonany ze
stopu metalu z wyprofilowanym falowodem zapewniającym dobre charakterystyki kierunkowe. Niewiele jest na rynku tak
unikalnych głośników jak 75 mm kopułka średniotonowa ATC SM75-150. Membrana tego głośnika jest wykonana z miękkiego
materiału nasączonego środkiem tłumiącym rezonanse. Zawieszono ją na specjalnym, podwójnym zawieszeniu, które lepiej
kontroluje ruch membrany. Napęd do 7 kilogramowy układ magnetyczny z precyzyjnie wykonaną przerwą magnetyczną i stale
nasyconym rdzeniem, który redukuje do zera występowanie szkodliwej histerezy magnetycznej. Zwieńczeniem głośnika jest
kołnierz z falowodem licujący się gładko z obudową. Kształtuje on doskonałe charakterystyki kierunkowe kolumny. Niskie tony
to domena dedykowanego głośnika niskotonowego o średnicy 165 mm. Podobnie jak inne głośniki ATC wyposażono go w
potężny napęd magnetyczny, który pozwala uzyskać zejście i szybkość w odtwarzanym basie. Obudowa kolumn cechuje się
najwyższą jakością wykonania, dostępne są wykończenia: fornir czarny lub wiśnia i lakier satyna czarny, oraz biały.
Dane techniczne:
Głośnik wysokotonowy: ATC SH25-76 25 mm miękka kopułka, magnes neodymowy
Głośnik średniotonowy: ATC SM75-150 75 mm kopułka średniotonowa, powlekana, w falowodzie
Głośnik niskotnowy: ATC SB50-164SC silny magnes, duża kopułka przeciwpyłowa
Parowanie głośników: 0,5 dB
Pasmo przenoszenia (-6 dB): 48 Hz-22 kHz
Dyspersja: spójna w +-80 stopni w poziomie, +-10 stopni w pionie
Czułość: 85 dB/1 W/1 m
Maksymalne natężenie dźwięku: 112 dB
Zalecana moc wzmacniacza: 75 W-300 W
Impedancja: 8 Ohm
Podział zwrotnicy: 380 Hz, 3,5 kHz
Gniazda głośnikowe: akceptują gołe przewody i wtyki bananowe 4 mm, bi-wire
Wymiary(W/S/G): 980 x 370 x 305 mm (kolce dodają 25 mm wysokości, a maskownica 34 mm do głębokości)
Waga: 31 kg/szt.
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