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.

SUB RB 1200

Aktivní 200W subwoofer má frekvenční rozsah 30 - 250Hz ( s regulací ) a díky tomu je ideálním doplňkem
domácího kina pro vytvoření realistických basových efektů. K dispozici jsou jak linkový vstup, tak i vstupy
pro reproduktorovou úroveň, stejně jako regulace hlasitosti.

SUB XP 12-200

Se svým výkonem 175W je tento aktivní subwoofer znamenitým partnerem domácímu kinu se skutečně
velkou dynamiku. Kmitočtový rozsah 35Hz - 150Hz lze nastavovat stejně jako fázi (0-180) a hlasitost.
K dispozici je také funkce automatického spínání. Propojení je možné linkově i přes reproduktorovou
úroveň.

SUB XP 10-150

Aktivní 120W subwoofer je vybaven mnoha funkcemi zvyšujícími komfort obsluhy a nastavení.
Kmitočtový rozsah 35Hz - 150Hz lze nastavovat stejně jako fázi (0-180) a hlasitost. K dispozici je také
funkce automatického spínání. Propojení je možné linkově i přes reproduktorovou úroveň.

Subwoofery

SUB RB 1200

SUB XP 12-200

Výkon (RMS)

200 W

175 W

120 W

Nastavitelné 30HZ - 250Hz

Nastavitelné 35HZ - 150HZ

Nastavitelné 35HZ - 150HZ

Frekvenční rozsah (+/- 3db)
Nastavení fáze

SUB XP 10-150

Ne

0 - 180

0 - 180

8 OHM

8 OHM

8 OHM

Automatické spínání

Ne

Ano

Ano

Regulace hlasitosti

Ano

Ano

Ano

Linkový vstup

RCA

RCA

RCA

Jmenovitá impedance

Reproduktorový vstup

Ano

Ano

Ano

Rozměry (V x Š x H)

44.6 x 43.3 x 42.6 cm

40 x 40 x 40 cm

36 x 36 x 36 cm

Třešeň, černá

Černá

Černá

Černá

Černá

Černá

Povrchová úprava*
Mřížka

* 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

