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?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
H?i v? s?n ph?m này 

Thông tin s?n ph?m 

Gi?i thi?u loa h?i tr??ng Sub JBL SRX718S ch?t l??ng cao

  ???c s? d?ng r?ng rãi cho h?i tr??ng, sân kh?u âm nh?c, s? ki?n ngoài tr?i, loa JBL 718 v?i thi?t k? hi?n ??i, tinh t?, l??i t?n nhi?t thép màng
ch?n ??p m?t ch?c ch?n s? làm b?n hài lòng k? c? nh?ng khách hàng khó tính nh?t.

Loa JBL SRX718S? là dòng loa siêu tr?m nh? g?n, ???c thi?t k? phía tr??c có t?n s? th?p nh?ng cung c?p t?n s? bass chính xác, thùng ???c
thi?t k? nh? g?n d? dàng làm vi?c v?i h? th?ng cáp k?t n?i v?i Bass loa siêu tr?m v?a có kh? n?ng ti?t ki?m t?i ?a di?n tích s? d?ng v?a ?em l?i
ch?t l??ng âm thanh chuyên nghi?p, tuy?t v?i nh?t cho các h?i tr??ng, show di?n,...

Thùng loa JBL SRX 718 ???c thi?t k? ván ép có ch?t l??ng t?t, có ?? b?n và ch?u ???c âm thanh ? t?n s? cao, tích h?p thêm h? th?ng thông h?i
nén x? ?? t?i ?a hóa hi?u su?t t?n s? th?p mang l?i hi?u qu? truy?n t?i âm thanh phát ra ??n ng??i nghe.

S?n ph?m hi?n ?ang ???c bày bán tr?c ti?p t?i Khang Phú ??t v?i ch?t l??ng t?t nh?t, b?o hành chính hãng và giá bán r? nh?t th? tr??ng. ??n v?i
chúng tôi, b?n s? ???c tr?i nghi?m ch?t l??ng âm thanh ??nh cao, v??t tr?i.

V?i ??i ng? k? thu?t viên giàu kinh nghi?m, chuyên nghi?p, chúng tôi luôn ??m b?o uy tín và ni?m tin cho khách hàng khi ch?n Khang Phú ??t là
??a ch? mua loa h?i tr??ng ch?t l??ng cao.

?ng d?ng c?a loa h?i tr??ng Sub JBL SRX 718S

Loa JBL SRX 718 ???c ?ng d?ng r?ng rãi cho các bu?i di?n ca nh?c, h? th?ng âm thanh h?i tr??ng l?n. V?i công su?t lên t?i 1600w, b?n
s? c?m nh?n ???c âm thanh m?nh m?, trung th?c h?n.

JBL SRX718S ???c ?ng d?ng th??ng xuyên cho h? th?ng âm thanh ?ám c??i. Là s?n ph?m n?i b?t c?a loa h?i tr??ng JBL, JBL 718 ???c
ch?n nhi?u nh?t ?? l?p ??t cho d? án ?ám c??i.

?ng d?ng r?ng trong các h?i tr??ng, cu?c h?p trong các c? quan, t? ch?c.

???c thi?t k? cho nh?ng ng??i dùng sành ?i?u nh?t, v?i 11 mô hình th? hi?n các k? thu?t cao, hi?u su?t âm thanh v??t tr?i, ?? tin c?y tuy?t
??i.
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Toàn b? ph? ki?n s?n xu?t thùng loa nh? l??i loa, tr?m loa mút l??i ch?ng b?i, tán âm , ???c nh?p kh?u 100%

Thông s? k? thu?t c?a loa h?i tr??ng Sub JBL SRX718S

 

Dòng loa siêu tr?m nh? g?n ch?t l??ng cao.

Công su?t t?i ?a: 1500W

Tr? kháng 20k Ohms (cân b?ng)

D?i t?n s? : (-10 dB) 30 Hz – 103 Hz

Loa siêu tr?m bass-ph?n x? th? ??ng

Màu s?c: màu ?en.

V? làm b?ng ván ép ch?ng ?m, s?n s?n t?nh ?i?n.

M?t l??i thép màu ?en s?n t?nh ?i?n.

Thùng ???c thi?t k? nh? g?n giúp ti?t ki?m di?n tích s? d?ng 

Kích th??c (H x W x D) 690,372 mm x 523,24 mm x 723,9 mm

Tr?ng l??ng 36,8 kg

Nh?n xét

Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. 
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