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Pasmo przenoszenia:
23–22,000 Hz ± 3db

Zalecana moc wzmacniacza:
20 - 1300 W / kanał

Dyspersja:
Pozioma: 30°
Pionowa: 48” (122 cm) źródło liniowe

Czułość:
90 dB/2.83 volt/metr

Impedancja:
4 Ohm, 0.8 przy 20kHz. 
Kompatybilny z wzmacniaczami obsługującymi 
kolumny 4, 6 lub 8 Ohm

Częstotliwość zwrotnicy:
60, 250–400 Hz

Przetwornik wysoko-średnio tonowy:
48” x 22” (122 x 56 cm) XStat™ CLS™ 
przetwornik elektrostatyczny

Przetworniki niskotonowe:
15” (38.1cm) odlewane kosze, duża amplituda 
wychyłu, aluminiowe membrany z rozbudowanym 
zespołem napędu, niesymetryczny format 
obudowy eliminujący rezonanse

12” (30.5cm) okrągła rama z odlewanego stopu 
aluminium, duża amplituda wychyłu, membrana ze 
sztywnego włókna węglowego, 3” (7,5cm) cewka 
z aluminium platerowana miedzią, wentylowany 
nabiegunnik i zawieszenie pozwalające zmniejszyć 
straty mocy

Konstrukcja:
Fenolowa żywica polimerowa: gęste podłoże 
o doskonałej wytrzymałości mechanicznej 
minimalizujące wibracje obudowy spowodowane 
ruchem membrany przetwornika niskotonowego 
zapewnia idealne środowisko pracy dla 
przetworników elektrostatycznych i niskotonowych

Komponenty:
Firmowo nawijany transformator audio, cewki z rdzeniem 
powietrznym, polipropylenowe kondensatory, rezystory o 
tolerancji 1%

Regulacja niskich tonów:
0dB, -4dB, -8dB

Regulacja dystansu:
3 metry (lub mniej), 4 metry, 5 metrów (lub więcej)

Opcje podświetlenia:
Włączone, Przyciemnione, Wyłączone

Wejścia:
WBT-0705Ag nextgen™ 5-kanałów bi-wire, przewodnik 
z czystego srebra zapewniający wysoką konduktancję, 
w pełni izolowane zgodnie z normami CE i IEC, max 
ciągły prąd 30 A, max prąd szczytowy 200 A, zewnętrzna 
osłona z metalu z wykończeniem z palladu

Zużycie energii:
10W

Waga:
175 kg / szt.

Wymiary (W x S x G):
189.9 × 76.9 × 87 cm

Neolith jest ucieleśnieniem naszej filozofii reprodukcji dźwięku. W czasach gdy wszystko próbuje się minimalizować, 
idziemy na przekór tworząc produkt nie skupiający się na wymiarach i o nieograniczonej wydajności.
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