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StingRay™
ŠIROKOPÁSMOVÝ 6” DVOUCESTNÝ REPRODUKTOR
Přijetí výzvy matky přírody vedlo k vytvoření
skutečně venkovního reproduktoru, který zvládá
nejtěžší přírodní živly. Venkovní reproduktory
StingRay jsou zcela utěsněné bez odkrytých
mřížek nebo ovladačů, které by mohly korodovat
nebo se rozbít. Řada StingRay je doma v téměř
jakémkoliv venkovním prostředí, kde je
požadována mimořádná trvanlivost a výkon.
Nový StingRay 6 kombinuje 6,5" basový reproduktor
s 30mm vysokotónovým měničem usazeným v robustním
a kompaktním krytu. Zhotovený z umělé hmoty ABS
a plněný skleněným vláknem pro vyšší výkon a životnost
funguje StingRay 6 dobře v omezeném prostoru, na
terasách nebo je-li požadován nenápadný reproduktor.
Frekvenční odezva
Výkon
Min. doporučený výkon
Ochrana
Citlivost (1 metr při 1 W)
Výškový měnič
Basový reproduktor
Magnet
Impedance systému
Prostoroví pokrytí
Šířka
Výška
Hloubka
Hmotnost
Teplotní rozsah
Možnosti povrchové úpravy

50 Hz až 18 kHz
120 W RMS
60 W
Dva nezávislé obvody s automatickým
resetem (výšková a basová sekce)
83 dB
Jeden 1" neodymový měnič
Jeden 6,5" basový reproduktor
Jeden keramický
8 Ω nominální
170 stupňů horizontálně a vertikálně
378 mm
276 mm
97 mm
6 kg (1 ks)
–17 °C až 60 °C
Bílá nebo černá. K dispozici volitelná
úprava struktura kamene nebo
vinylový obrazový obal

8" DVOUPÁSMOVÝ REPRODUKTOR

StingRay 8 je vlajkovou lodí venkovní řady Stealth
Acoustics a nabízí působivou věrnost a basovou odezvu
z reproduktoru hermeticky uzavřeného do každého
počasí. StingRay 8 je ideální pro venkovní kina, terasy,
hlavní nebo podkresové aplikace nebo kdekoliv je
požadováno výkonné, širokopásmové ozvučení.
Frekvenční odezva
Výkon
Min. doporučený výkon
Ochrana
Citlivost (1 metr při 1 W)
Výškový měnič
Basový reproduktor
Magnet
Impedance systému
Prostorové pokrytí
Šířka
Výška
Hloubka
Hmotnost
Teplotní rozsah
Možnosti povrchové úpravy

45 Hz až 18 kHz
160 W RMS
80 W
Dva nezávislé obvody a automatickým
resetem (pro výškovou a basovou sekci).
83 dB
Jeden 1" neodymový měnič
Jeden 8" basový reproduktor
Jeden keramický
8 Ω nominální
170 stupňů horizontálně a vertikálně
530 mm
374 mm
98 mm
7 kg (1ks)
–17 °C až 60 °C
Bílá nebo černá. K dispozici volitelná
úprava struktura kamene nebo
vinylový obrazový polep.

IP68
ENVIRONMENTÁLNÍ SUBWOOFER
Perfektním doplňkem celé
řady reproduktorů StingRay
je pasivní subwoofer
430 s osmi 8" basovými
reproduktory, který
poskytuje hluboké basy pro
jakékoliv venkovní
prostředí. 430 je odolný
proti povětrnostním vlivům
a v černém nebo bílém
provedení doplní jakýkoliv
vysoce výkonný venkovní
systém.

Frekvenční odezva
Výkon
Min. doporučený výkon
Citlivost (1 metr při 1 W)
Basový reproduktor

20 Hz až 160 Hz
400 W RMS
100 W
86 dB
Osm 8" basových
reproduktorů

Magnety
Výhybka

Osm keramických
50 Hz s doporučeným
18 dB sklonem

Impedance systému
Prostorové pokrytí

4 Ω nominální
170 stupňů horizontálně
a vertikálně
438 mm
787 mm
438 mm
33 kg (1ks)
-17° C až 60 °C
Bílá nebo černá.

Šířka
Výška
Hloubka
Hmotnost
Teplotní rozsah
Možnosti povrchové úpravy

CERTIFIKACE
Venkovní reproduktory
StingRay 6 a 8 mají
k dispozici nejvyšší stupeň
ochrany proti vniknutí – což
bylo prokázáno při jejich
ponoření do vody 1 metr
pod hladinu na více než
60 hodin.
Zcela chráněný
proti vniknutí
pevných částic
Chráněný pro
případ
dlouhodobého
ponoření

Možnosti povrchové úpravy
Technologie estetického zakrytí
Venkovní reproduktory StingRay jsou nabízeny v různých stylech.
Povrchová úprava z výroby zahrnuje matnou černou nebo matnou bílou.
Řadu StingRay lze také speciálně objednat s texturou pískovce nebo
šedého kamene nebo s nátěrem dle požadavků zákazníka, aby
odpovídalo jakémukoliv interiéru.
Pro nabídku zcela jedinečné možnosti povrchové úpravy lze zvolit verzi
Image Wrap a vybrat obraz, který bude laminován přímo na přední
plochu reproduktoru.
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