
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.18SUB - це компактний фазоінферторний саб-
вуфер, яка використовує 18-дюймовий низькочастот-
ний НЧ-динамік з 3-дюймовою котушкою та магнітом 
65 унцій. Чорна, перфорована сталева решітка та 
сталеві куточки забезпечують захист та професійний 
зовнішній вигляд, а міцні сталеві ручки дозволяють 
легко його транспортувати. Оснащений вбудованим 
верхнім гніздом для встановлення стандартної стійки 
1-3 / 8" та двома паралельними роз'ємами SpeakON. 
Вражаюча номінальна потужність 500 Вт та кросо-
вер низьких частот у поєднанні із фазоінверторним 
корпусом забезпечують чудовий басовий відгук, що 
надасть необхідну Вам низькочастотну пульсацію. 

ОСОБЛИВОСТІ
• Фазоінверторний сабвуферний корпус
• Потужний 18-дюймовий НЧ-динамік
• Вбудований НЧ кросовер
• Роз’єм для встановлення стійки
• Номінальна потужність 500 Вт
• Конструкція корпусу з МДФ
• Міцна металева решітка з порошковим покриттям

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.
Сабвуфер
Maximum Acoustics CLUB.18SUB

ДЯКУЄМО ВАМ, ЩО ОБРАЛИ ПРОДУКЦІЮ MAXIMUM ACOUSTICS!



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики Значення

Частотний діапазон

Частотні характеристики

Чутливість

SPL

Номінальна потужність

Пікова потужність

Динамік

Частота кросовера

Імпеданс

Роз’єми

Матеріали та покриття

Габарити

Вага 

38 Гц - 120 Гц

46 Гц - 90 Гц

97 дБ

118 дБ

500 Вт 

1000 Вт 

Потужний низькочастотний динамік 18”

з 3” котушкою та магнітом 65 унцій

120 Гц

8 Ом

2 паралельних SpeakON

МДФ корпус, покритий чорною тканиною типу «карпет»

686 x 556 x 499 мм

34.5 кг

ДЯКУЄМО ВАМ, ЩО ОБРАЛИ ПРОДУКЦІЮ MAXIMUM ACOUSTICS!
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1 – підключення професійним роз’ємом SpeakON

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

* Вміст може змінюватись без попереднього повідомлення. 


