
700 Signature sorozat

Kidolgozott. 
Csiszolt. 
Tökéletesített.

Bemutatkozik az új 700 Signature sorozat. A 700 Signature sorozat ötvözi 
a legmodernebb technikát a lehető legmagasabb színvonalú tervezéssel, 
kivitellel és minőséggel. Minden hangsugárzó nagy gondossággal készült, 
tapasztalattal továbbcsiszolt és szenvedéllyel tökéletesített.

Kidolgozott
A különleges Datuk Gloss burkolat éppen olyan gyönyörű, 
mint amennyire jó a hangja a hangsugárzóknak. Minden 
pár hangsugárzó egyedi, nincs két ugyanolyan darab 
megegyező mintázattal és erezettel.

Csiszolt
A nagy tapasztalattal készített keresztváltó tervnek és 
komponenseknek köszönhetően kivételes  
részletgazdagsággal és a tiszta hangzással rendelkezik.

Tökéletesített
A Signature a több évtizednyi hangsugárzó tervezés 
csúcspontja. Megtestesít mindent, amit tudunk - és ez 
most először a 700-as sorozatban jelenik meg.



702 Signature 705 Signature
Elcsatolt Carbon Dome™  magassugárzó 

Tömör magassugárzó ház a doboz tetejére kiültetve 

Continuum™ kónuszú FST™ középsugárzó 

Elcsatolt középsugárzó 

Aerofoil™ profilú mélysugárzók 

Flowport™

3 utas bass reflex rendszerű 

1x ø25mm (1 in) Elcsatolt Carbon Dome magas 

1x ø150mm (6 in) Continuum kónuszú FST közép 

3x ø165mm (6.5 in) Aerofoil profilú mély 

 

-6dB-nél  28Hz és 33kHz 

45Hz - 28kHz ±3dB 

90dB spl (2.83VRMS, 1m) 

2. és 3. harmonikusok (90dB, 1m) 

<1% 86Hz - 28kHz 

<0.5% 110Hz - 20kHz 

8Ω (minimum 3.1Ω) 

30W - 300W  8Ω- on nem túlvezérelve 

 

 

994mm (39 in) csak a kabinet 

1087mm (42.8 in) magassugárzóval és talppal 

200mm (7.9 in) csak a kabinet 

366mm (14.4 in) talppal együtt 

337mm (13.3 in) csak a kabinet 

364mm (14.3 in) előlappal és csatlakozókkal 

414mm (16.3 in) talppal együtt 

 

29.5kg (65 lb) 

 

Datuk Gloss 

Fekete

Technikai jellemzők 

 

 

 

 

 

 

Leírás 

Meghajtó egységek

Frekvencia tartomány 

Frekvencia válasz 

Érzékenység 

Harmonikus torzítás 

 

 

Névleges impedancia 

Ajánlott erősítő  

teljesítmény

Méretek  Magasság: 

 

                             Szélesség: 

                             Mélység: 

 

 

Súly 

 

Színek Kabinet: 

 Előlap:

Technikai jellemzők 

 

 

 

 

Leírás 

Meghajtó egységek

 

Frekvencia tartomány 

Frekvencia válasz 

Érzékenység 

Harmonikus torzítás 

 

 

Névleges impedancia 

Ajánlott erősítő  

teljesítmény 

 

Méretek  Magasság: 

 

                             Szélesség: 

 Mélység: 

 

 

Súly 

 

Színek Kabinet: 

 Előlap:

Elcsatolt Carbon Dome™  magassugárzó 

Tömör magassugárzó ház a doboz tetejére kiültetve 

Continuum™ kónuszú  mély/ középsugárzó 

Flowport™

2 utas bass reflex rendszerű 

1x ø25mm (1 in) Elcsatolt Carbon Dome magas 

1x ø165mm (6.5 in) Continuum Continuum kónuszú mély/közép

-6dB-nél 45Hz és 33kHz 

50Hz - 28kHz ±3dB 

88dB spl (2.83VRMS, 1m) 

2. és 3. harmonikusok (90dB, 1m) 

<1% 100Hz - 22kHz 

<0.5% 150Hz - 20kHz 

8Ω (minimum 3.7Ω) 

30W - 120W into 8Ω- on nem túlvezérelve 

 

 

340mm (13.4 in) csak a kabinet 

407mm (16 in) magassugárzóval 

200mm (7.8 in) 

285mm (11.2 in) csak a kabinet 

301mm (11.9 in) előlappal és csatlakozókkal 

 

9.3kg (20.5 lb)

Datuk Gloss 

Fekete

Hivatalos magyarországi disztribútor:
 
Aymara Kft.
1052 Budapest Aranykéz u.4-6
Tel/Fax:06-1-317-5560
E-mail: sales@aymara.hu
Web: www.aymara.hu

A Continuum, a Carbon Dome  
és az Aerofoil a B&W Group Ltd.  
bejegyzett védjegyei.


