
 

 SONY XSAW8 
  

 

Subwoofer activ compact  
Diametru 8” (20cm) 
Amplificator 160W 
Incinta din aluminiu  
Adancime redusa 7,8 cm 
Telecomanda inclusa 
 
 

 

Subwoofer compact si elegant 
Cu o adancime de doar 3-1/8” (7,8 cm) subwooferul 
alimentat Sony XSAW8 se potriveste perfect in  spatiile 
inguste din vehicul oferind un sunet puternic de bas, 
pentru  o experienta muzicala deosebita. 
 

Design compact si elegant 
Subwooferul asigura o rezonanta redusa gratie 
difuzorului proiectat optim si a incintei si aluminiu 
turnat. Pentru a reproduce un sunet puternic de bas, 
carcasa subtire este combinata cu o diafragma rigida, 
unica de subwoofer. Amplificatorul incorporate 
integreaza si un radiator robust, pentru a proteja 
difuzorul si amplificatorul fara  introduce vibratii 
nedorite si distorsiuni armonice. chiar si online prin 
intermediul smartphone-ului dumneavoastra conectat la 
receptorul Sony. 
 

Sunet impecabil 
Umpleti masina cu un sunet de bas natural si dinamic cu 
ubwooferul XSAW8 cu o putere de iesire maxima de 
160W. Amplificatorul este proiectat pentru a oferi o 
putere ridicata si un sunet natural, fara distorsiuni, chiar 
si la nivelurilede iesire ridicate. 
 

Comenzi si conexiuni pe o singura parte 
Conexiunile și comenzile pentru amplificator se află pe 
aceeași parte, pentru a simplifica instalarea și reglarea. 
Amplificatorul are un filtru trece-jos variabil, permițând 
conectarea simplă la surse cu gamă completă, inclusiv la 
intrările pentru boxe. Un comutator vă permite să 
personalizați ieșirea de fază a subwooferului, pentru a 
preveni orice reducere a raspunsului basului cauzata de 
anularea fazei de la alte boxe din sistemul audio. 
 
Volum usor de controlat 
Telecomanda cu fir inclusa permite reglarea volumului 
subwooferului cu usurinta chiar din scaunul soferului. 



 

 SONY XSAW8 
 

SPECIFICATII TEHNICE 
 

Caracteristici Generale 

Tip configuratie DVC 

Dimensiune 8" (20 cm) 

Gamă de frecvenţe efectivă 20 Hz - 200 Hz 

Impedanţă (ohmi) 2 ohmi + 2 ohmi 

Material diafragmă Hârtie 

Material magnet Ferită 

Material boxă surround Cauciuc 

  

Caracteristici Amplificator 

Filtru trece-jos 50 Hz - 150 Hz 

Pantă filtru trece-jos 12 dB/oct 
Putere de ieșire nominală/THD(14,4 V 20 Hz-20 kHz) la 2 
ohmi 75 W/1,0% 

Putere maximă de ieșire (14,4 V) la 2 ohmi 160 W 

  

Alte Caracteristici 

Dimensiuni (l x H x A) 344 mm x 78 mm x 250 mm 

Greutate 4,86 kg 
 


