JUNIOR
sada reprosoustav pro domácí kino

Americká společnost Pure Acoustics byla založena na počátku devadesátých let. Již tehdy bylo hlavní myšlenkou nabízet cenově
dostupné, ale přitom velmi kvalitní reprosoustavy. Toho bylo docíleno především díky vlastní výrobě měničů a neustálé a velmi
důsledné kontrole kvality výroby. Povzbuzena počátečními úspěchy se firma rozhodla expandovat na celosvětový trh. Nyní jsou tedy
její výrobky dostupné i u nás.
V současnosti firma nabízí široký sortiment setů reprosoustav pro domácí kino a samozřejmě také subwoofery. Záleží jen na vás zda
zvolíte základní set JUNIOR či zda si splníte své sny s reprosoustavami řady DREAM, v každém případě si však můžete být jisti
excelentním poměrem výkonu a ceny.

JUNIOR
sada reprosoustav pro domácí kino

Tato sada reprosoustav pro domácí kino vyniká velmi příznivou cenou při zachování čistého zvuku a dostatečného výkonu,
vlastností typických pro Pure Acoustics. Všechny reprosoustavy v sadě mají jmenovitou impedanci 8 Ohm.

JUNIORF

Přední jsou řešeny jako dvoupásmové se dvěma středobasovými reproduktory.
Zpracovatelný výkon je 175W (RMS).

JUNIORC

Centr je magnetický stíněný, dvoupásmový a opět se dvěma středobasovými reproduktory,
přičemž zpracuje výkon až 140W.

JUNIORS

Dvě surroundové reprosoustavy jsou regálového typu s klasickou dvoupásmovou konfigurací měničů.
Zpracovatelnost výkonu mají 140W.

Set JUNIOR
Zpracování výkonu (RMS)
Frekvenční rozsah (+/- 3db)

JUNIOR F ( přední )

JUNIOR C ( centr )

175 W

140 W

140 W

44 Hz - 22.0 KHz

65 Hz - 20.0 KHz

65 Hz - 20.0 KHz

JUNIOR S ( surround )

Citlivost (+/- 3db)

90 Db

88 Db

88 Db

Jmenovitá impedance

8 OHM

8 OHM

8 OHM

2 pásma, 3 měniče

2 pásma, 3 měniče

2 pásma, 2 měniče

2x 6.5 "

2x 4 "

1x 4 "

1x 1 "

1x 3/4 "

1x 3/4 "

Konfigurace měničů
Středobasový
Výškový
Dělící frekvence
Rozměry (V x Š x H)
Povrchová úprava*

2.5-3.5 KHz

2.70 KHz

3.50 KHz

755 x 200 x 320 mm

480 x 145 x 170 mm

240 x 145 x 170 mm

Buk

Buk

Buk

* Reprosoustavy nemusí být na trhu dostupné ve všech variantách povrchové úpravy. Proto se prosím raději vždy informujte o aktuální nabídce u prodejců či dovozce.

Informace a specifikace výrobků uvedené v tomto katalogu nejsou
závazné a firma Pure Acoustics i místní dovozce si vyhrazují právo
na změn bez předchozího upozornění.

Váš autorizovaný prodejce Pure Acoustics:

Dovozce: EUROSTAR Ostrava s.r.o., Dobronická 635, 148 25 Praha 4,
tel.: 261 112 901, e-mail: info@eurostar-ostrava.cz, www.eurostar-ostrava.cz

