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Link do produktu: https://www.audiostyl.pl/monitor-audio-gold-5g-100-stand-biale-p-2995.html

Monitor Audio Gold 5G 100 +
Stand białe
Cena

12 680,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Monitor Audio

Opis produktu
Monitor Audio Gold 5G 100 + firmowe podstawy Stand. Kolor biały. Podana cena za komplet (para kolumn + para podstaw).

Na stanie od ręki dostępny kolor biały, w przypadku pozostałych pozostałe kolorów - prosimy o kontakt telefoniczny (zazwyczaj dostępne na
magazynie zewnętrznym i dostawa realizowana jest w ciągu 2-3 dni roboczych).
Model Gold 100 jest jedynym podstawkowym w tej serii. Połączenie 6½ calowego (165 mm) przetwornika C-CAM nisko- średniotonowego,
przetwornika wysokotonowego MPD i skierowanego do tyłu portu HiVe II w kompaktowej, eleganckiej obudowie sprawia, że dźwięk tego dwudrożnego głośnika jest znacznie większy niż można się spodziewać. Jest poukładany, wszechstronny I z mocniejszym basem, niż się to wydaje
możliwe.
Przede wszystkim jest to precyzyjne I bogate w informacje granie, które pokaże Ci najlepszą stronę towarzyszącej elektroniki oraz muzyki, której
słuchasz. Małe, w tym przypadku, jest niezwykle wręcz piękne.
Główne Cechy
Konstrukcja dwu-drożna, wentylowana bas-refleksem umieszczonym na tylnej ściance z technologią HiVe II – poprawiona odpowiedź
transjentowa i bardziej zwarty bas dzięki płynniejszemu przepływowi powietrza
Przetwornik wysokotonowy MPD, by uzyskać wyraźne, rozbudowane, a jednocześnie wyjątkowo gładkie wysokie tony
61/2 calowy przetwornik nisko- średniotonowy, wyposażony w:
– Technologia RDT II Cone - specjalnie opracowana technologia "membrany kanapkowej" wykorzystującej cienką warstwę CCAM, rdzeń o strukturze plastra miodu Nomex i plecionkę z włókna węglowego, aby uzyskać niesamowitą sztywność, a
jednocześnie bardzo niską masę i dobre tłumienie
– DCF (Dynamic Coupling Filter) – filtr zoptymalizowany pod kątem redukcji górnej częstotliwości rezonansowej głośnika i
zmniejszania zniekształceń
Miękka w dotyku górna powierzchnia - zapewnia luksusową, wysokiej jakości stylistykę
Mocowanie przetworników pojedynczą śrubą – zwiększa jeszcze sztywność obudowy, oraz sztywność połączenia przetwornika i
przedniej ścianki kolumny
Dedykowane magnetyczne maskownice – wizualnie czysta stylistyka, akustycznie przeźroczyste
Dedykowane punkty montażowe do połączenia z podstawkami Monitor Audio STAND, które pozwalają uzyskać najwyższą jakość
brzmienia

Konstrukcja: 2-drożna
Pasmo przenoszenia (-6dB): 40 Hz – 50 kHz
Skuteczność (1W/1m): 86 dB
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Nominalna impedancja: 4 Ohm
Minimalna impedancja: 2.8 Ohm przy 3.4 kHz
Maksymalny SPL: 110 dBA (Para)
Moc maksymalna (RMS): 120 W
Zalecana moc wzmacniacza: 60–120 W
Wyrównanie basów: bas-refleks Port HiVe II
Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2.5 kHz
Przetworniki
1 x 61/2" RDT II przetwornik basowy
1 x MPD przetwornik wysokotonowy
Wymiary zewnętrzne WxSxG (w tym maskownica i zacisk): 360 x 195 x 330.6 mm
Waga (sztuki): 9.12 kg
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