
       
    Trójdrożna kolumna dużej mocy                                                                                       
       do zastosowań zewnętrznych  
                 i wewnętrznych 

                                                                                                                             
 
 
NAJWAŻNIEJSZE CECHY:   
 

 Przystosowana do zastosowań zewnętrznych,  
    zastosowany system ochronny WeatherMax™  

 Kąty pokrycia HF 120° x 110° 
 Transformator 150 W dla zasilania napięciowego 70V   

     lub 100V 
 System zabezpieczający SonicGuard™ 
 Przetwornik LF o średnicy 250mm (10”) z  

     magnesem neodymowym i membraną z włókna  
     szklanego i kewlaru, cewka 2” 

 Przetwornik MF o średnicy 125mm (5”) z anodowaną  
     aluminiową membraną i cewką 1” 

 Ciśnieniowy przetwornik HF o średnicy 25mm (1”) z  
     tytanową membraną 

 10 fabrycznych punktów montażowych M6, punkty   
    dla uchwytu MTC-30UB 

 Uchwyt InvisiBall® w komplecie 
 Kompaktowa obudowa pozwalająca na użycie kolumny w różnego rodzaju instalacjach  

     nagłośnieniowych 
 Odporne tworzywo HIPS oraz powlekany grill zapewniają pełną ochronę przed promieniowaniem  

     UV, wilgotnością oraz kontaktem z wodą 
 Obudowa ochronna na przyłącza 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
Zakres częstotliwości (-10 dB):   38 Hz – 17 kHz 
Pasmo przenoszenia (±3 dB):    40 Hz – 16 kHz 
Moc ciągła w teście 100 godzin:  500 W program muzyczny 
      250 W różowy szum 
Maksymalny poziom SPL (1 m):  długotrwały: 117 dB, krótkotrwały: 123 dB  
Skuteczność (1 W, 1 m):   93 dB SPL 
Nominalne kąty pokrycia:   pion 110° poziom 120° 
Współczynnik kierunkowości (Q):  5.2, uśredniony w paśmie 500 Hz – 10 kHz 
Indeks kierunkowości (DI):   7.1 dB, uśredniony w paśmie 500 Hz – 10 kHz 
Impedancja nominalna:   8Ω 
Odczepy transformatora:   70V: 150W, 75W, 38W, 19W 
      100V: 150W, 75W, 38W 
Przetwornik LF: przetwornik o średnicy 250 mm (10”), cewka o średnicy  

50mm (2”), membrana z włókna szklanego i kewlaru, magnes 
neodymowy, cewka nawinięta na włókno szklane 

Przetwornik MF: przetwornik o średnicy 125 mm (5”), anodowana aluminiowa 
membrana, cewka o średnicy 25 mm (1”) nawinięta na włókno 
szklane 

Przetwornik HF: ciśnieniowy przetwornik z tytanową membraną 25 mm (1”) 
Obudowa:  wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa H.I.P.S, środek 

obudowy wyłożony pianką o grubości 5 mm  
Grill:      wielowarstwowa stal w kolorze czarnym, powlekana tworzywem 
      kompozytowym, wielowarstwowa pianka WeatherMax 
Układy zabezpieczające:   System SonicGuard™ zabezpieczający przed przesterowaniami 
Normy odpornościowe:    IEC 529 IP-X5, Mil Spec 810 - odporność na wilgotność,  
      temperaturę, słoną wodę, promienie UV, Mil-Std-202F – słona 
      woda  
Podłączenia:     terminal przyłączeniowy ze śrubami akceptującymi przewody  
      o średnicy 2,5 mm 
Dostępne kolory:    czarna lub biała (-WH) 
Wymiary kolumny: wysokość 593 mm, szerokość 372 mm, głębokość 345 mm 
Waga:  18.9 kg 



Dostarczane akcesoria:  panel ochronny na podłączenia MTC-PC2 (1 szt.), 
  uchwyt kulowy InvisiBall 
Opcjonalne akcesoria: uchwyt montażowy ścienny MTC-30UB (-WH) 
  uchwyt montażowy sufitowy MTC-30CM (-WH) 
 
  
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                          
 
 

                                                                                                    Graniczna 17, 05-092 Łomianki-Dąbrowa 
                                                                                                   tel.:  +48 22 751 42 46, 751 42 48          
      fax.: +48 22 751 31 49 
                                                                                                                www.essaudio.pl 


