
Loa công c?ng: P.Audio Compact 8.4
 

P.Audio Compact 8.4

  

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

Thông tin s?n ph?m 

Compact 8.4 là dòng loa công c?ng s? d?ng làm nh?c n?n cho các ??nh d?ng âm thanh c? ?inh v?i không gian l?n. ???c thi?t k? v?i m?t loa
Bass 8 inch (203mm) ch?t l??ng cao và m?t loa treble 1 inch (25.4 mm). V?i dài t?n r?ng, loa Compact 8.4 lý t??ng cho các không gian r?ng l?n
?òi h?i ch?t l??ng âm thanh gi?i trí cao. H? th?ng này c?ng là gi?i pháp tuy?t v?i cho các trung tâm th? d?c và phòng t?p Gym. 

Compact 8.4 phô di?n các ???ng nét trong thi?t k? r?t th?m m? và tích h?p t?t cho các nhà hàng c?ng nh? quán r??u sang tr?ng mà không làm
?nh h??ng nhi?u ??n không gian quán. H? th?ng này có th? chuy?n ??i tr? kháng th?p ho?c tr? kháng cao. Cung c?p m?t tiêu chu?n công nghi?p
100Vrms , có 3 m?c : 35 watts; 25 watts; và 15 watts. ?? nh?y cao 89dB (1 watt 1m) ??m b?o r?ng các Compact 8.4 ?? kh? n?ng v?n hành v?i
hi?u su?t t?t nh?t. Trang b? l??i thép siêu b?n, bao g?m m?t khung ch? U ?? cho phép d? dàng g?n k?t trong các ?ng d?ng c? ??nh. 

Compact 8.4 có hai màu l?a ch?n: ?en và tr?ng. Có th? k?t h?p v?i các dòng loa sub khác ?? t?ng ch?t l??ng âm thanh.

Lo?i : 2 way
Công su?t: 100 W 
?? nh?y: 89 db
Loa Tr?m: 8"
Loa Treble: 1"
Tr? kháng: 8 ?
D?i t?n: 40 Hz – 18 kHz
Kh?i l??ng: 5.7kg
Kích th??c: 350 mm (R?ng) × 470 mm (Cao) × 700 mm (Sâu) 
Màu: Tr?ng/?en

Nh?n xét

Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. 
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