-Leveranstid 1-3 dagar -Gratis support -Driftgaranti 3 år

Subwoofer 12 tum - Citronic CASA-12BA
Active

Subwoofer 12 tum med en uteffekt på 400W RMS
Du kan antingen använda en eller två subwoofers till din ljudanläggning. Högtalaren är enkel att
ansluta med kabel, stereolinjeingångar och -utgångar för användning antingen som en
monosub eller med stereotoppar och en matchande sub för varje topphögtalare.
Uteffekt 400W RMS
Inbyggd klass D-förstärkare (drar mindre ström och är lättare)
Frekvensomfång 55-150 HZ
Mått 480 x 450 x 380mm
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Varje högtalare är tillverkad av 15 mm MDF med integrerade sidohandtag för att högtalaren ska
vara enkel att bära, den har också 35 mm uttag för att rymma ett monteringsstativ. High flex subdrivrutinen är frontladdad med ett skyddande stålgaller för att leverera kraftfulla transienter och ge
värme till alla ljudsystem. Linjeingångar har en parallell länkutgång för att skicka signalen till
ytterligare aktiva högtalare och ett par linjeutgångar med omkopplingsbart högpassfilter för
anslutning till aktiva toppar. En fasomkopplare ingår för att undvika ljudavstängning och tidsjustera
flera högtalarinställningar. Designad som en perfekt matchning för CASA-högtalarna och lika
hemma med andra aktiva toppar. Kompakt och lätt design 15 mm MDF-skåp med slitstark lack 2 x
sidobärhandtag 35mm polmonterat uttag.

Få subwoofer 12 tum - Citronic CASA-12BA Active inom 3 dagar. Lägg i varukorgen
direkt!
Liknande produkter att överväga: liten subwoofer eller subwoofer aktiv
Specifikation subwoofer 12 tum - Citronic CASA-12BA Active
Uteffekt RMS 400W
Uteffekt max 700W
Uteffekt peak 1400W
SPL max 122.0dB
Frekvens 55 - 150Hz
Mått 480 x 450 x 380mm
Vikt 18.86kg
Läs mer: Läs mer om produkten på tillverkarens hemsida
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