ALF120
Αποκρυπτόμενο υπογούφερ
υψηλής απόδοσης
Φυλλάδιο προϊόντος
Εφαρμογές:
Το υπογούφερ ALF120 αξιοποιεί ειδική σχεδίαση ανάκλασης χαμηλών και μπορεί να
ενσωματωθεί πολύ εύκολα σε κάθε χώρο, καθώς μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε τοίχους,
γυψοσανίδες, ξύλινες κατασκευές και άλλες εσοχές. Συνεπώς, επιφέρει μηδενικές
αισθητικές επιπτώσεις.
Το ALF120 επιτυγχάνει τους παρακάτω σχεδιαστικούς στόχους:
- Μέγιστη ισχύς εξόδου που υπερβαίνει τα 110dB σε τυπική
λειτουργία.
- Μηδαμινή αισθητική παρέμβαση στο χώρο.
- Άριστη μεταβατική απόκριση.
- Μικρό βάθος κίνησης γούφερ/ ελάχιστη παραμόρφωση.
- Έκταση χαμηλών συχνοτήτων κάτω από τα 30Hz.
- Χαμηλή θερμική συμπίεση ακόμα και κατά τη μέγιστη στάθμη
εξόδου.
Οι εν λόγω σχεδιαστικοί στόχοι επιτυγχάνονται με δυσκολία σε συμβατικές σχεδιάσεις
υπογούφερ αυτής της κατηγορίας. Αντίθετα, η πρωτοποριακή σχεδίαση DTL της Amina,
προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς την έκταση των χαμηλών συχνοτήτων και
τη συνολική απόδοση, απέναντι στις συμβατικές σχεδίασεις.
Οι διαστάσεις του ALF120 είναι 1605x345x118 χλστ. Ζυγίζει 17,5 κιλά και αποδίδει
περισσότερα από 110dB SPL / 1μ. με απόκριση έως και στα 27Hz, χαρακτηριστικά που το
καθιστούν ιδανικό για χρήση σε περιβάλλον Home Cinema και εφαρμογές υψηλών
επιδόσεων.

Προσαρμοζόμενη σχεδίαση εξόδου χαμηλών συχνοτήτων:
Το ALF120 αξιοποiεί ειδική σχεδίαση εξόδου χαμηλών, η οποία
επιτρέπει μέγιστη ευελιξία εγκατάστασης ανάλογα με τη θέση που
τοποθετείται το προϊόν.

1.6m

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ονομαστική αντίσταση
Έξοδος ισχύος
Απόκριση συχνοτήτων
Μέγιστη τιμή SPL

∆ιαστάσεις
Βάρος
Σχεδίαση & Θέση εξόδου
χαμηλών
∆ιάμετρος εξόδου
Ηλεκτρολογική σύνδεση
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ALF120

6Ω
50W συνεχής
27Hz - 120Hz (+/-6db)
29Hz - 101Hz (+/-3dB)
96dB @ 1μ. / 2.83Vrms (Quarter space)
111dB @ 1μ. (Quarter space)
1605x345x118 χλστ.
17,5 κιλά
Hybrid Quarter Wave με γραμμή μεταφοράς προς
τα εμπρός ή κάτω
308 χλστ.
Σύνδεση τριών δρόμων (βύσμα 4 χλστ., spade ή
γυμνό καλώδιο)
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