
BS-301
KOMPAKTNÝ SATELITNÝ

REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM

Reproduktory na kvalitnú reprodukciu hudby
s moderným dizajnom a montážnym príslušenstvom

pre ľahkú montáž na stenu alebo strop



BS-301 Kompaktný satelitný reproduktorový systém
BS-301 Kompaktný satelitný reproduktorový systém je
určený na kvalitnú reprodukciu hudby v reštauráciách,
kaviarňach a obchodných priestoroch

Štyri malé satelitné reproduktory s moderným dizajnom
a kovovými montážnymi držiakmi umožňujú
inštalovanie reproduktorov na najvhodnejších miestach
na  dosiahnutie kvalitného zvuku aj v zložitých
priestoroch.

Na kvalitnú reprodukciu nízkych frekvencií je
použitý subwoofer.

Vlastnosti
• Reproduktorový systém pozostáva zo 4 satelitných

reproduktorov a subwoofera, ktoré sú vybavené
vlastnými montážnymi držiakmi.

• Systém je dodávaný v dvoch farebných prevedeniach
(čiernej a bielej), výber podľa  interéru miestnosti.

• Kompaktný systém s kvalitnou reprodukciou.
• Montážne držiaky satelitných reproduktorov umožňujú

samostatnú inštaláciu jednotlivých reproduktorov alebo
spoločnú inštaláciu dvoch satelitných reproduktorov na
jednom mieste.

• Natočenie a náklon satelitných reproduktorov možno
ľahko nastaviť pri inštalácii reproduktorov na stene
alebo na  strope.
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Typ – farebné prevedenie BS-301B (čierny) BS-301W (biely)
Menovitý výkon 2 kanály s menovitým výkonom (trvalý ružový šum) 2 x 80W*
Menovitá impedancia 4  2 kanály
Citlivosť 81dB (1W, 1m)*  2 kanály
Frekvenčná charakteristika 40 – 20,000Hz*  2 kanály
Hmotnosť 13.9kg (bez montážnych držiakov)
Subwoofer Hĺbkový reproduktor: Ø16cm  2 kanály / Prevedenie: Predný panel; ABS plast, drevená skrinka, kovový montážny držiak

Rozmery: 210 (š)  390 (v)  563 (h)mm / Hmotnosť: 11,5kg (bez montážneho držiaka)
Satellitný reproduktor Reproduktor: Ø8cm / Prevedenie: skrinka, predný panel ; HIPS plast, kovový držiak

Rozmery: 92 (š)  97.5 (v)  100 (h)mm / Hmotnosť: 600g (bez montážneho držiaka)
Zostava systému Subwoofer  1, satelitný reproduktor  4
Príslušenstvo Montážny držiak pre subwoofer (čierny / biely)  4, gumená nožička a upevňovacia skrutka  4, montážne skrutky

pre subwoofer  1 sada, montážny držiak pre satelitný reproduktor (čierny / biely)  6,
montážne skrutky pre satelitný reproduktor  1 sada, lepiaca páska pre satelitný reproduktor (čierna / biela)  8

* Charakteristiky merané na zostave s jedným subwooferom (L alebo P kanál) a dvomi  satelitnými reproduktormi

Montážne držiaky (príslušenstvo)
Montážne držiaky v príslušenstve možno použiť na rôzne typy inštalácie reproduktorov - montáž na stenu, na strop, montáž jedného alebo
dvoch satelitných reproduktorov na jednom mieste a pod. Rôzne možnosti inštalácie umožňujú  optimálne prispôsobenie konkrétnemu
priestoru (možnosť voľby prevedenia v čiernej alebo bielej farbe).
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