Ghid rapid de utilizare subwoofer în incinta- Model 44TL7S102
Vă mulțumim pentru alegerea produselor marca Kicker. Subwooferele din gama Solo-Baric continua
seria de subwoofere premiate de la Kicker oferind un nivel de performanță a basului nemaîntâlnit
până acum, grație incintelor reglate fin de oameni și ajustate cu precizie cu ajutorul computerului.
AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ
Funcționarea continuă, prelungită a amplificatorului, difuzorului sau subwooferului supralimentat,
distorsionat sau la capacitate redusă poate determina supraîncălzirea sistemului dumneavoastră
audio, ceea ce poate conduce la izbucnirea unui incendiu și deteriorarea unor componente ale
sistemului sau chiar ale mașinii. Amplificatoarele necesită ventilație deschisă de până la 10 cm.
Subwooferele trebuie montate cu o distanță
de cel puțin 1 inch (2,5 cm) între partea
frontală a difuzorului și orice suprafață.
Verificați impedanța
Subwoofer-ul Solo-Baric L7 are o impedanța
de 2 Ohm. Asigură-te că amplificatorul tău
suportă la ieșire o impedanță de 2 Ohm.
Conectați cablul difuzorului subwooferului la
terminale folosind conectorul roșu ca pozitiv
și conectorul negru ca negativ. Conectați
celălalt capăt al cablului la amplificator așa
cum este specificat în manualul de utilizare
al acestuia.
Verificare sunet: Calitate slabă a bas-ului?
Verificați fazarea sistemul inversând
pozitivul și negativul conexiunii la subwoofer. Dacă basul se îmbunătățește, atunci subwoofer-ul a fost
defazat făță de restul sistemului audio.
Notă: Utilizarea unui filtru subsonic va crește semnificativ puterea sistemului. Specificația de putere
din această diagramă este calculată ținând cont de utilizarea unui filtru subsonic de 25Hz, 24dB /
octave.

Specificatii tehnice
Diametru
Impedanta
Putere de iesire maxima
Putere de iesire nominala

25 cm/ 10"
2 ohms
1200 W
600 W

Sensibilitate
Adancime
Inaltime
Lungime

89,5 dB 1w/1m
16,4 - 25,4 cm
38,1 cm
54,6 cm

AVERTISMENT IMPORTANT DE SIGURANȚĂ
Pentru a evita o posibilă vătămare sau chiar moartea survenită ca urmare a mișcării incintei în timpul
opririlor bruște sau în cazul unui accident, incinta trebuie să fie instalată corespunzător și fixată în
siguranță pe vehiculul dumneavoastră. Sunteți singurul responsabil pentru fixarea sigură a incinetei în
vehiculul.

