
Вітаємо Вас із покупкою нової акустичної системи!
Ця інструкція містить всі характеристики, рекомендації щодо користування та усунення несправно-
стей і допоможе у роботі з цією акустичною системою.
Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією інструкцією, щоб бути впевненими в правильному встанов-
ленні та застосуванні даної акустичної системи.

ВАЖЛИВО
При користуванні просто неба прилад повинен бути надійно накритим. Не допускається потра-
пляння води і вологи.
Не слід відкривати корпус приладу самостійно, це може стати причиною несправності та неможли-
вості гарантійного обслуговування.
Будь ласка, з усіх питань сервісного обслуговування звертайтеся до авторизованого дилера.
Не використовуйте та не складайте обладнання в місцях з високою вологістю.
Не використовуйте обладнання при екстремально низькій температурі.
Якщо це, все ж, необхідно, перші 15 хвилин повинен підтримуватися низький рівень гучності.
Для очищення обладнання використовуйте м'яку та суху тканину.

ОПИС
CLUB.15 - це двосмугова акустична система, що базується на 15-дюймовому НЧ-динаміку та динаміч-
ному компресійному драйвері з титановою діафрагмою, встановленою на рупорі постійної спрямо-
ваності 60˚ x 40˚. Легкий та міцний трапецієподібний корпус із чашкою для кріплення на стенд 
полегшує використання для портативного підключення для живої музики або для відтворення 
музики. Повнорозмірна сталева решітка з порошковим покриттям забезпечує захист драйверів та 
професійний зовнішній вигляд. Система гучномовців 15 розрахована на 
потужність 400 Вт, а кросовер оснащений захистом для твітера, що 
забезпечує чіткий, пронизливий звук та чудову довгострокову 
надійність. Вхідні роз'єми SpeakON забезпечують легке та надійне 
підключення.

ОСОБЛИВОСТІ
• Потужний 15-дюймовий НЧ-динамік
• Компресійний драйвер з титановою діафрагмою 1,4"
• Захист твітера
• Потужність 400 Вт (пікова 800 Вт) 
• Кросовер із захистом драйвера
• Легкий трапецієподібний корпус
• Рупор постійної спрямованості 60˚x 40˚
   для рівномірного розповсюдження звуку 
• Високоякісне, тканинне покриття типу «карпет»
• Сталеві ручки
• Сталеві куточки
• Важка, повнорозмірна сталева решітка
• Кріплення для встановлення на стійку

K E P I B H И ЦT B O  K O P И C T У B A Ч A
Професійна пасивна акустична система
Maximum Acoustics CLUB.15

ДЯКУЄМО ВАМ, ЩО ОБРАЛИ ПРОДУКЦІЮ MAXIMUM ACOUSTICS!



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики Значення

Частотний діапазон

Частотна характеристика

Чутливість

RMS потужність

MAX потужність

Динаміки

Частота кросовера

Імпеданс

Вхідні роз’єми

Матеріали та покриття

Габарити:

Фронтальна сторона

Задня сторона

Вага

Кріплення

46 Гц – 21 кГц

50 Гц – 20 кГц

95 дБ

400 Вт

800 Вт

Потужний низькочастотний динамік 15" 

Компресійний драйвер з титановою діафрагмою 1,4 "

2.8 кГц

8 Ohm

Два паралельних SpeakOn

Трапецієподібний МДФ-корпус, покритий чорною

тканиною типу «карпет» із повнорозмірною  чорною

сталевою решіткою з порошковим покриттям

80.06 x 46.7 x 36.2 см

80.06 x 28.6 x 36.2 см

24.1 кг 

Стандартне кріплення для стійки

ДЯКУЄМО ВАМ, ЩО ОБРАЛИ ПРОДУКЦІЮ MAXIMUM ACOUSTICS!

1

1 – підключення професійним роз’ємом SpeakON

* Зовнішній вигляд пристрою може відрізнятись від зображень у цьому посібнику.

* Вміст може змінюватись без попереднього повідомлення. 


