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DALI SUB E-12 F – wznosi muzykę i filmy na nowy poziom 

 

   
 
 
 
Warszawa, 7. września 2011 roku – Horn Distribution S.A., wyłączny autoryzowany 
dystrybutor marki DALI w Polsce przedstawia nowy produkt. Oto nowy subwoofer duńskich 
specjalistów od głośników: DALI SUB E-12 F, starannie zaprojektowany, aby osiągnąć 
naturalny i wierny oryginałowi dźwięk. 
 
Subwoofer, który równie dobrze nadaje się do odtwarzania muzyki i filmowych 
ścieżek dźwiękowych 
DALI SUB E-12 F został opracowany z myślą o imponujących osiągach – przy odtwarzaniu  
muzyki, jak również ścieżek dźwiękowych filmów – w oparciu o kluczowe dla DALI 
pryncypia przetwarzania dźwięku. 
Co ważne zarówno w muzyce jak i filmach, subwoofer jest w stanie dostarczyć 220W mocy 
szczytowej. Wysoce liniowy wzmacniacz 170W klasy D zapewnia prawdziwie zrównoważony 
bas oraz płynną integrację z głośnikami. 
 
Obudowa, membrana, zabezpieczenia i chłodzenie 
Obudowa posiada port bass reflex skierowany w dół, co oznacza łatwiejsze ustawienie 
i lepsze dopasowanie akustyczne do pomieszczenia. Głośnik niskotonowy jest potężnym, 
12-calowym przetwornikiem o długim skoku, opracowanym z myślą o precyzji. Membrana 
jest wykonana z czystego, lekkiego aluminium dla lepszej reprodukcji szczegółów i 
maksymalnej sztywności, podczas gdy ciężki układ magnetyczny steruje ogromną, 4-
warstwową, chłodzoną powietrzem cewką o długim skoku. Aby zapewnić najwyższą 
wydajność nawet w trudnych warunkach, subwoofer posiada wbudowane obwody 
zabezpieczające przed przeciążeniem i zniekształceniami.  
 
Wiele opcji regulacji dźwięku  
Wiele opcji regulacji dźwięku tego subwoofera pozwala na jego idealne dopasowanie do 
systemu. Na tylnej ściance znajduje się regulacja głośności, fazy i górnej częstotliwości 
odcięcia, a włączanie lub wyłączanie może odbywać się automatycznie dzięki wykrywaniu 
sygnału. Subwoofer posiada wejścia LFE i Line. Projekt subwoofera łączy w sobie formę z 
funkcjonalnością, czego przykładem może być elegancka, aluminiowa podstawa 
wznosząca DALI SUB E-12 F nad podłoże, co umożliwia łatwą integrację w każdym 
środowisku domowym. Maskownicę przymocowano elegancko do czarnego frontu 
wykończonego na wysoki połysk za pomocą ukrytych magnesów. 
Po zdjęciu maskownicy, wygląd zmienia się z dyskretnego w uderzający - widoczna staje 
się aluminiowa membrana, z laserowo wyciętym logo DALI.  
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Wszechstronność  
DALI SUB E-12 F idealnie wpisuje się w brzmienie i wzornictwo nowej serii DALI Zensor. 
Subwoofer ten można równie łatwo dopasować do głośników z innych serii DALI, np. 
LEKTOR, IKON MK2 czy FAZON. Oczywiście będzie również świetnym dopełnieniem dla 
głośników innych marek – dla systemów 2.1, 5.1 lub 7.2.  
Subwoofer jest dostępny w kolorach: czarnym (black ash), orzechowym (light walnut), a 
nieco później również w białym. DALI SUB E-12 F – pełnia doznań muzycznych z rożnych 
źródeł dźwięku. 
 
 
Zdjęcia:    
 
http://dl.dropbox.com/u/15930845/sub-E12F-7.jpg.zip 
 
http://dl.dropbox.com/u/15930845/E-12F_Grille.jpg.zip 
 
http://dl.dropbox.com/u/15930845/sub-E12F-2.jpg.zip 
 
http://dl.dropbox.com/u/15930845/sub-E12F-1.jpg.zip 
 
  
 
 
Dalszych informacji udziela: 
 
Krzysztof Gąsiorowski 
e-mail: Krzysztof.Gasiorowski@horn.eu 
tel: 22 / 331 55 55 
www.dali-speakers.pl  
 


