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Čistá energia. Dynamika prírody v centre nespútanej sily
živlov. To je Contour S CX.

Rozsiahle skúsenosti firmy Dynaudio s vývojom technológií
profesionálnych štúdiových reprosústav umožnili vyvinúť
stredovú reprosústavu Contour S CX s dôrazom na požiadavky
Citlivosť (2,83 V/m):
87 dB
súčasných multikanálových nahrávok. Na každú reprosústavu
Dlhodobá výkonová
v nekompromisnom multikanálovom systéme sú kladené rovnaké
zaťažiteľnosť IEC:
300 W (4 Ω)
nároky na kvalitu zvukovej reprodukcie. Rozdiely kvality medzi
Nominálna impedancia:
4Ω
hlavnými a efektovými reprosústavami sú pre Dynaudio
Princíp ozvučnice:
Bass-reflex
neakceptovateľné. Stredový reproduktor sa stal skutočným
Hmotnosť:
18 kg
srdcom reprodukčného systému a má pri repodukcii súčasných
Rozmery (švh):
800 x 193 x 318 mm
digitálnych zvukových formátov nenahraditeľnú úlohu.
Strmosť výhybky:
6 dB/oktávu
Contour S CX používa extrémne dynamické hlbokotónové meniče
Výškový reproduktor:
28 mm mäkká kalota
s pevnými hliníkovými kmitacími cievkami. Vďaka tomu ponúka
Hlbokotónové reproduktory:
2ks 17 cm meniče s MSP neuveriteľne vysokú zaťažiteľnosť a pozoruhodnú reprodukciu
kužeľovou membránou,
hlbokých tónov aj vo veľkých miestnostiach. Všetky meniče sú
75 mm kmitacou cievkou
kvôli
dobrej kontrole rezonancií (aj v relatívne veľkej ozvučnici)
vinutú z čistého
integrované
na zatlmenej prednej rezonančnej doske. Aj tie
hliníkového drôtu
Frekvenčný rozsah:
46 Hz – 22 kHz (+/- 3 dB) najdynamickejšie impulzy pri najväčších hlasitostiach budú
reprodukované s úplnou presnosťou. Model S CX používa pre
Deliaca frekvencia výhybky:
2300 Hz (2 pásma, 6
dB/oktávu)
reprodukciu vysokých tónov pokrokový výškový reproduktor
Pripojovacie terminály:
pozlátené WBT porty
Esotar2 s 28 mm mäkkou kalotou, ktorá umožňuje čistú,
homogénnu reprodukciu s množstvom detailov. Práve takýmto
podaním vysokých tónov sa vyznačuje aj model Contour S 5.4.
Zmena technických údajov vyhradená.
Každý detail len potvrdzuje dôležitosť rovnakej identity strednej
reprosústavy v porovnaní s hlavnými reprosústavami. Použitie
flexibilných stojanov Center Base a Center Base2 umožňuje
umiestniť reprosústavu nad alebo pod video monitor. Možnosti
výberu viacerých uhlov nasmerovania stredového reproduktoru
zjednodušujú ideálnu integráciu do interiéru.
Táto reprosústava jasne vyjadruje jeden z konceptov modelovej
rady Contour: Nekompromisne realizovať požiadavky kladené na
ultimatívne viackanálové ozvučenie.
Technické údaje
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Ohľadne ďalších informácií ohľadne modelovej rady
Contour, prípadne iných modelov Audience, Confidence,
Evidence alebo Sub, kontaktujte prosím vášho predajcu
alebo distribútora.
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