AUDIOENGINE A2+
Kód:

P02011

Výrobce:

AUDIOENGINE

Záruční doba:

24 měsíců

Aktivní reprosoustavy se vstupem USB a Cinch a výstupem pro aktivní Subwoofer
Tyto reprosoustavy Audioengine A2+ kvalitně ozvučí váš počítač, notebook, tablet nebo je můžete přímo připojit například k síťovému
úložišti NAS
Synology přes USB, případně k Apple AirPort Express nebo jinému síťovému přehrávači a ovládat knihovnu a zvuk pomocí wi-fi telefonem
nebo tabletem ..

Klíčové vlastnosti:
výborná zvuková kvalita
možnost digitálního připojení k PC / Mac přímo přes USB
vysoká kvalita zpracování a povrchové úpravy
kompaktní rozměry, snadná přenosnost
široké možnosti konektivity (PC, Mac, iPod, MP3 přehrávač, NAS, AirPort Express a mnohá další audiozařízení)
kompletní dodávka včetně kabeláže a veškerého příslušenství
magneticky stíněné
atraktivní moderní vzhled

Specifikace

Typ:
Systém
2.0
aktivních
multimediálních
reproduktorů
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Výstupní výkon:60 W celkový špičkový výkon
(15 W RMS, 30 W špičkově na kanál),
AES
Vstupy:

Stereo jack 3,5 mm, RCA, USB

Napájení:

110 - 240 V, 50/60 Hz, automaticky se
nastavující

Typ zesilovačů:Dvojitý monolitický, třída AB
Reproduktory: 7 cm středobasové s Kevlarovou
membránou, 20 mm výškové s hedvábnou
kalotou
Odstup signál- > 95 dB
šum:
THD:

< 0,05 % (při všech nastaveních výkonu)

Přeslech mezi < -50 dB
kanály:
Frekvenční
rozsah:

65 Hz ? 22 kHz, +/- 2 dB

Citlivost:

88 dB SPL (1W@1m)

Vstupní
impedance:

10 kOhm, nevyvážený

Ochrany:

Omezení výstupního proudu, senzor
přehřátí, ochrana reproduktorů při zapnutí
/ vypnutí.

Rozměry
(VxŠxH):

15,2 x 10,2 x 13,3 cm (každý z
reproduktorů)

Hmotnost
(levý):

1,8 kg

Hmotnost
(pravý):

1,4 kg

Transportní
hmotnost:

4,6 kg (kompletní balení)

Rozměry
transportního
obalu:

26,7 x 38,1 x 17,8 cm

Materiály a konstrukce
Skříně reproduktorů z 18 mm silných MDF desek s lakovaným povrchem
Přední štěrbinový basreflex
Integrovaná antirezonanční podložka
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20 mm výškové reproduktory
s hedvábnou
kalotou a s neodymovým

7 cm středobasové reproduktory s Kevlarovou membránou, s technologií ?Advanced Voice Coils?

Obsah balení
A2+ aktivní (levý) reproduktor
A2+ pasivní (pravý) reproduktor
Reproduktorový kabel délky 2 m
Síťový zdroj
Síťový kabel
Propojovací audio kabel délky 1,5 m s konektory jack 3,5 mm
USB kabel délky 1,5 m
Látkový sáček na síťový zdroj
Látkový sáček na kabely
Látkový sáček na reproduktory (2ks)
Uživatelská příručka
Dostupné v těchto povrchových úpravách:
Saténová (matná) černá
Vysoce lesklá bílá

Technická data:
Systém:

Aktivní

Bassreflex:

ANO

Impedance:

Ohm

Citlivost:

dB

Kmitočtový rozsah:

65-22000 Hz

Zatížitelnost:

30 W

Terminál:

Standardní

Výška:

152 mm

Šířka:

102 mm

Hloubka:

133 mm

Hmotnost / ks:

1,8 / 1,4 kg
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