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Центральный
Ортаңғы


Сабвуфер (не входит в комплект поставки)
Сабвуфер (жинақта берілмеген)
Пример
Мысал

Фронтальный (левый)
Алдыңғы (сол жақ)

Акустическая система
Динамик жүйесі

Инструкции по эксплуатации

RU

Пайдалану нұсқаулары

KZ

Фронтальный (правый)
Алдыңғы (оң жақ)

Динамик объемного
звука (левый)
Көлемді (сол жақ)

 -1

Винт (не входит в комплект
поставки)
Бұранда (жинақта берілмеген)

Динамик объемного звука
(правый)
Көлемді (оң жақ)

 -2

Подставки для динамиков (большие (для фронтальных
динамиков) / маленькие (для динамиков объемного
звука и центрального динамика))
Аяқтар (үлкен, (алдыңғы динамиктер үшін), / кішкентай,
(көлемді жəне ортаңғы динамиктер үшін))

 -3
Отверстие в задней части динамика
объемного звука
Көлемді динамиктер артындағы саңылау

более 4 мм
4 мм-ден көп
4,6 мм
4,6 мм

более 30 мм
30 мм-ден көп

10 мм
10 мм
4,6 мм
4,6 мм
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от 7 мм до 10 мм
7-10 мм

10 мм
10 мм

Отверстие в задней части фронтального динамика
и динамика объемного звука
Алдыңғы жəне көлемді динамиктер артындағы саңылау

SS-CS310CR

Қазақша

Русский
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Утилизация электрического и электронного
оборудования (применимо в Европейском Союзе
и других европейских странах с отдельными
системами сбора отходов)
Этот символ на продукте или упаковке
указывает, что данный продукт не
следует утилизировать как бытовые
отходы. Его следует сдать
в соответствующую точку сбора отходов
для переработки электрического
и электронного оборудования.
Обеспечивая правильную утилизацию этого
продукта, вы поможете предотвратить возможные
негативные последствия для окружающей среды
и здоровья людей, которые могут возникнуть при
неправильной утилизации данного продукта.
Переработка материалов позволяет сохранить
природные ресурсы. Дополнительные сведения
о переработке этого продукта можно узнать
в местных органах самоуправления, службе
утилизации бытовых отходов или в магазине,
в котором вы приобрели продукт.

Примечание для пользователей.
Следующая информация применима
только к устройствам, продаваемым
в странах, в которых действуют
Директивы ЕС.
Это устройство было произведено корпорацией
Sony или от ее лица, 1-7-1 Конан Минатоку Токио,
108-0075 Япония. Запросы, связанные
с соответствием устройства законодательству ЕС,
следует адресовать авторизованному
представителю Sony Deutschland GmbH,
Хедельфингер Штрассе 61, 70327 Штутгарт,
Германия. По любым вопросам, связанным
с обслуживанием и гарантией, обращайтесь
по адресу, указанному в отдельных документах
по обслуживанию и гарантии.

Размещение
 Не размещайте динамики под наклоном.
 Не размещайте динамики в местах, которые
характеризуются:
 очень высокой или низкой температурой;
 повышенной загрязненностью или
запыленностью;
 повышенной влажностью;
 повышенной вибрацией;
 воздействием прямых солнечных лучей;
 непосредственной близостью к магнитным
картам (кредитным картам, проездным
билетам и т. д.)
Магнитные карты могут выйти из строя из-за
магнитов в динамиках;
 непосредственной близостью к телевизорам
Динамики не оснащены магнитным экраном.
Поэтому если использовать динамики вблизи
телевизоров на базе ЭЛТ, на экране может
наблюдаться потемнение цветов.
 Будьте осторожны при размещении динамиков
на обработанных поверхностях (воском, маслом,
полировкой и т. д.), так как поверхность может
загрязниться или поменять цвет.

Очистка
Очистите корпус динамиков мягкой тканью, слегка
увлажненной слабым моющим средством или
водой. Не используйте абразивные материалы,
чистящий порошок или растворители, например
спирт и бензин.
Если у вас возникли вопросы или проблемы,
связанные с акустической системой, обратитесь
к ближайшему дилеру Sony.

Размещение динамиков объемного
звука на стене ()
Динамики объемного звука можно подвесить
на стене на крючках (не входят в комплект).
Перед размещением динамиков на стене
подключите провод к динамику.

1

Приготовьте винты (не входят в комплект),
которые подходят к отверстию в задней
части динамиков.

2

Укрепите винты в стене. Винты должны
выступать из стены на 7–10 мм.

3

Подвесьте динамики на винтах.

Примечания
 Используйте винты, соответствующие материалу
и прочности стены. Покрытие из сухой
штукатурки является особенно легко
разрушаемым, поэтому надежно закрепите винты
на планке, а затем установите на стене.
Устанавливайте динамики на вертикальной
и плоской стене, где имеется усиление.
 Обратитесь в магазин стройматериалов или
в монтажную организацию, чтобы подобрать
наиболее подходящие винты с учетом материала
стены.
 Sony не несет ответственности за несчастные
случаи или повреждения, вызванные
неправильной установкой, недостаточной
прочностью стены, а также неправильной
установкой винтов, стихийным бедствием и т. д.

ЕСКЕРТУ
Ескі электрлік жəне электрондық жабдықты қоқысқа
тастау (бөлек жинау жүйелері бар Еуропалық Одақта
жəне басқа да еуропалық елдерде қолданылады)
Өнімдегі немесе оның қаптамасындағы
бұл таңба бұл өнімді тұрмыстық қалдық
ретінде тастауға болмайтынын білдіреді.
Оның орнына электрлік жəне электрондық
жабдықты кəдеге жарату мақсатымен оны
арнайы жинау орнына тапсыру керек.
Бұл өнімнің дұрыс тасталуын қамтамасыз
ете отырып, оның қалдық ретінде тиісінше
тасталмауынан қоршаған ортаға жəне адам
денсаулығына тиетін ықтимал кері əсерлерге жол
бермейсіз. Материалдарды кəдеге жарату табиғи
ресурстарды сақтауға көмектеседі. Бұл өнімді кəдеге
жарату туралы толығырақ ақпарат алу үшін жергілікті
тиісті қалалық мекемеге, тұрмыстық қалдық тастау
қызметіне немесе өнім сатып алынған дүкенге
хабарласыңыз.

Тұтынушыларға ескерту: Төмендегі ақпарат
ЕО директиваларын қолданатын елдерде
сатылатын жабдық үшін ғана қолданылады.
Бұл өнім Sony Corporation ұйымы арқылы немесе
соның атынан жасалды, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Жапония. Еуропалық Одақ заңнамасына
қарай өнімнің сəйкестігіне қатысты сұраулар мына
өкілетті өкілдікке жіберілуі керек: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгарт,
Германия. Қызмет көрсету немесе кепілдік мəселелері
бойынша бөлек қызмет көрсету немесе кепілдік
құжаттарында берілген мекенжайларға хабарласыңыз.

Размещение динамиков ()

Сақтық шаралар

Все динамики должны быть развернуты
к слушателю. Для достижения лучшего эффекта
объемного звука следует расположить все
динамики на одинаковом расстоянии от слушателя.

Қауіпсіздік техникасы

Меры предосторожности

Разместите динамики следующим
образом:

Безопасность
 Перед использованием системы убедитесь, что ее
рабочее напряжение совпадает с напряжением
источника питания.
 Если какая-либо жидкость или твердый предмет
попадет в систему, отсоедините ее от электросети
и организуйте проверку квалифицированными
специалистами перед дальнейшим
использованием.

Фронтальные динамики: на оптимальном
расстоянии слева и справа от телевизора.
Сабвуфер (не входит в комплект поставки):
с любой стороны от телевизора.
Центральный динамик: перед телевизором.
Динамики объемного звука: в зависимости от
расстановки мебели в помещении. Динамики
объемного звука можно разместить немного позади
слушателя.

Эксплуатация

Примечание

 Не допускайте продолжительной подачи на
акустическую систему мощности, превышающей
ее максимальную входную мощность.
 При несоблюдении полярности при подключении
динамиков басы будут слабыми, а звучание
различных инструментов — нечетким.
 Соприкосновение оголенных проводов
в терминалах динамиков может привести
к короткому замыканию.
 Перед подключением выключите усилитель,
чтобы не повредить акустическую систему.
 (Только для центрального динамика и динамиков
объемного звука)
Запрещено снимать решетку динамиков.
Не пытайтесь снять решетки с акустической
системы. При попытке снять решетки можно
повредить динамики.
 Уровень громкости не стоит повышать
до искажения звука.

Убедитесь, что все динамики стоят на ровной,
горизонтальной поверхности.

Сборка
Прикрепление подставок для
динамиков ()
Не забудьте прикрепить прилагаемые подставки
для динамиков к нижней части динамиков для
стабилизации их положения и предотвращения
скольжения.

 Жүйені қолданбас бұрын жүйенің жұмыс кернеуінің
жергілікті қуат көзімен сəйкестігін тексеріңіз.
 Сұйықтық немесе қатты зат жүйенің ішіне түсетін
болса, жүйенің қуат сымын ажыратып, кейінгі
қолданыс алдында жүйені білікті қызметкерлерге
тексертіңіз.

Жұмыс кезінде
 Жүйенің максималды кіріс қуатынан асатын үздіксіз
қуат деңгейінде динамик жүйесін қолданбаңыз.
 Егер динамик байланыстарының полярлығы дұрыс
болмаса, төменгі жиілікті дыбыстар əлсіз болып,
əр түрлі құралдардың орны анық болмайды.
 Динамик терминалдарындағы ашылған динамик
сымдарының байланысы қысқа мерзімді
тұйықталуға əкелуі мүмкін.
 Қоспас бұрын динамик жүйесінің зақымдалуын
болдырмау үшін күшейткішті өшіріңіз.
 (Тек ортаңғы жəне көлемді динамиктер үшін)
Динамик торын алып тастау мүмкін емес. Динамик
жүйесіндегі торды алып тастауға əрекет
жасамаңыз. Егер оны алып тастауға əрекет
жасасаңыз, динамик зақымдалуы мүмкін.
 Дыбыс деңгейі бұрмалану нүктесіне дейін
көтерілмеуі керек.

Орналастыру барысында
 Динамиктерді тегіс емес жерге қоймаңыз.
 Динамиктерді мына орындарға орналастырмаңыз:
 Тым ыстық немесе суық
 Шаң немесе лас
 Өте ылғалды
 Дірілдейтін
 Тікелей күн сəулесі түсетін
 Магниттік карталардың жанында (кредиттік
карталар, маусымдық билеттер, т.б.)
Магниттік карталар динамик блогындағы
магниттің себебінен істен шығуы мүмкін.
 Теледидарлар маңында
Динамиктер магнитпен қорғалмаған.
Сондықтан динамиктерді электронды сəулелік
трубкасы бар теледидарлардың жанында
қолдансаңыз, теледидар экранында түстің
көлеңкеленуі пайда болады.

 Динамикті арнайы өңделген беттерге (балауызбен,
маймен немесе жылтыратылған, т.б.) орналастыру
кезінде абай болыңыз, себебі беттің боялуына
немесе түссізденуіне əкелуі мүмкін.

Тазалаған кезде
Динамик кабинеттерін жуғыш құрал ерітіндісімен
немесе сумен аздап суланған жұмсақ матамен
тазалаңыз. Ысқышты, тазалағыш ұнтақты немесе
спирт не бензин сияқты ерітіндіні пайдаланбаңыз.
Егер динамик жүйесіне қатысты сұрақтарыңыз не
қиындықтар болса, жергілікті Sony делдалына
хабарласыңыз.

Динамиктерді орналастыру ()
Əрбір динамик тыңдау күйіне қарауы керек. Егер
барлық динамиктер тыңдау күйінен бірдей қашықтықта
орнатылса, көлемді əсер жақсырақ болады.

Динамиктерді келесідей орналастыру:
Алдыңғы динамиктер: теледидардың оң жəне сол
жағына үйлесімді қашықтық.
Сабвуфер (жинақта берілмеген): теледидардың екі
жағында.
Ортаңғы динамик: теледидардың алдыңғы жағында.
Көлемді динамиктер: бөлме конфигурациясына
тəуелді. Көлемді динамиктердің тыңдау күйінің артына
баяу орналастыруға болады.

Ескертпе
Динамикті тегіс, көлденең орынға орналастыруға
болады.

Жинақ
Аяқтарды тіркеу ()
Динамиктерді тұрақтандыру үшін жəне олардың
сырғуын болдырмау үшін динамиктердің астына
жинақта берілген аяқтардың тіркелгенін тексеріңіз.

Көлемді динамиктерді қабырғаға
орнату ()
Көлемді динамикті қабырғаға ілмекпен (жинақта
берілмеген) ілуге болады.
Динамиктерді қабырғаға орнатпас бұрын динамик
сымын динамикке қосыңыз.

1

Динамиктер артындағы саңылауға
үйлесімді бұрандаларды (жинақта
берілмеген) дайындаңыз.

2

Бұрандаларды қабырғаға бекітіңіз.
Бұрандалар 7-10 мм шығып тұруы керек.

3

Динамиктерді бұрандаларға іліңіз.

Ескертпелер
 Қабырға материалы мен мықтылығына қарай
жарамды бұрандаларды пайдаланыңыз. Қабырға
сылағын бұзу оңай болғандықтан, бұрандаларды
арқалыққа бұрап, қабырғаға бекітіңіз. Тақтайша
қолданылған тік жəне тегіс қабырғаға динамиктерді
орнатыңыз.
 Пайдаланылатын қабырға материалы немесе
бұрандаларға сəйкес бұранда жиыны немесе
орнатқышты қосыңыз.
 Sony дұрыс орнатпаудан, қабырға беріктігінің
жеткіліксіздігінен немесе бұранданың дұрыс
орнатылмауынан, табиғи апаттан жəне т.б. болған
оқыс оқиғаға немесе зақымға жауапты емес.




Фронтальный (левый)
Алдыңғы (сол жақ)

Фронтальный (правый)
Алдыңғы (оң жақ)

Сабвуфер (не входит в комплект поставки)
Сабвуфер (жинақта берілмеген)
Центральный
Ортаңғы

Короткий
Қысқа

Короткий
Қысқа

Короткий
Қысқа

Длинный
Ұзын

Усилитель
Күшейткіш

Динамик объемного
звука (правый)
Көлемді (оң жақ)

Длинный
Ұзын

Динамик объемного
звука (левый)
Көлемді (сол жақ)

Қазақша

Русский
SS-CS10S (динамики объемного звука)

Подключение системы ()

Устранение неполадок

Не забудьте выключить усилитель и сабвуфер
(не входит в комплект поставки), прежде чем
приступить к подключению.
Подключите фронтальные и центральный
динамики, а также динамики объемного звука
к выходным терминалам усилителя и используйте
разъем LINE IN на сабвуфере (не входит в комплект
поставки) для подключения к усилителю.
Используйте длинный провод для подключения
динамиков объемного звука и короткий — для
центрального и фронтальных динамиков.

В случае возникновения неполадок в работе
акустической системы проверьте следующее
и примите указанные меры. Если проблема не
устранена, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Примечания ()
 Убедитесь, что полярность плюс (+) и минус (–)
терминалов динамиков совпадает
с соответствующей полярностью плюс (+)
и минус (–) терминалов усилителя.
 Проверьте надежность всех соединений.
Соприкосновение оголенных проводов
динамиков в терминалах динамиков может
привести к короткому замыканию.
 Подробные инструкции о подключении
усилителя см. в инструкциях по эксплуатации,
поставляемых с усилителем.

Совет
Провода черные и в черную полоску имеют
отрицательную полярность (–). Их необходимо
подключать к терминалам динамиков
с отрицательной полярностью (–).

Настройка усилителя
При подключении к усилителю с помощью
внутренних многоканальных декодеров
(Dolby Digitala), DTSб) и др.), используйте меню
настройки усилителя для определения параметров
аудио системы.Меню настройки усилителя
отличаются в зависимости от наличия или
отсутствия сабвуфера (не входит в комплект
поставки).
Для выбора правильных настроек см. таблицу,
приведенную ниже. Подробные инструкции об
установке см. в инструкциях по эксплуатации,
поставляемых с усилителем.

Настройка динамиков (с использованием
сабвуфера)
Для

Установить
значение
параметра

Фронтальные динамики

LARGEв) или SMALL

Центральный динамик

SMALL

Динамики объемного звука

SMALL

Сабвуфер (не входит
в комплект поставки)

ВКЛ. (или ДА)

Настройка динамиков (без сабвуфера)
Для

Установить
значение
параметра

Фронтальные динамики

LARGE

Центральный динамик

SMALL

Динамики объемного звука

SMALL

Сабвуфер (не входит
в комплект поставки)

ВЫКЛ. (или НЕТ)

а)

б)

в)

«Dolby» и символ double-D являются товарными
знаками Dolby Laboratories.
«DTS» и «DTS Digital Surround» являются
зарегистрированными товарными знаками
DTS, Inc.
Если вы используете сабвуфер, для фронтальных
динамиков рекомендуется задать параметр
«LARGE». В случае искажения задайте для
фронтальных динамиков значение «SMALL».

Нет звука с акустической системы.
 Убедитесь в том, что все шнуры правильно
подключены.
 Убедитесь, что громкость на усилителе
правильно увеличена.
 Убедитесь, что селектор программного
источника на усилителе установлен на
правильном источнике.
 Убедитесь, что наушники не подключены.
Динамики на выходе дают высокий уровень
жужжания или шума.
 Убедитесь в том, что все шнуры правильно
подключены.
 Убедитесь, что ни одно из аудиоустройств не
расположено слишком близко к телевизору.
Звук неожиданно прерывается.
 Убедитесь в том, что все шнуры правильно
подключены. Соприкосновение оголенных
проводов динамиков в терминалах динамиков
может привести к короткому замыканию.

Акустическая система

Полный диапазон
с фазоинвертором
Динамики
70 мм, конического типа (1)
Номинальное сопротивление
6 Ом
Мощность
Максимальная входная
мощность: 145 Вт
Уровень чувствительности
80 дБ (2,83 В, 1 м)
Диапазон воспроизводимых частот
150–20 000 Гц
Размеры (ширина/высота/глубина)
Ок. 96 × 171 × 113 мм,
включая переднюю
решетку
Масса
Ок. 0,9 кг,
включая переднюю
решетку

Поставляемые аксессуары
Шнур динамика (короткий) (3)
Шнур динамика (длинный) (2)
Подставки (большие) (8): для фронтальных
динамиков (SS-CS3)
Подставки (маленькие) (12): для центрального
динамика (SS-CS10C) и динамиков объемного
звука (SS-CS10S)
Характеристики и внешний вид устройства могут
быть изменены без уведомления.

SS-CS10S (көлемді динамиктер)

Жүйені орнату ()

Ақауларды жою

Қандай да бір байланыс жасаудан бұрын,
күшейткіштің жəне сабвуфердің (жинақта берілмеген)
токтан ажыратылғанын тексеріңіз.
Алдыңғы, ортаңғы жəне көлемді динамиктерді
күшейткіштің динамик сыртқы терминалдарына қосып,
күшейткішке қосу үшін сабвуфердің (жинақта
берілмеген) LINE IN ұясын пайдаланыңыз.
Көлемді динамиктерді қосу үшін ұзын динамик сымын,
ал алдыңғы жəне ортаңғы динамиктерді қосу үшін
қысқа динамик сымын пайдаланыңыз.

Динамик жүйесімен мəселе орын алса, келесі тізімді
тексеріп, көрсетілген шараларды қабылдаңыз. Егер
мəселе жойылмаса, ең жақын Sony дилеріне
хабарласыңыз.

Ескертпелер ()
 Динамиктердегі плюс (+) жəне минус (–)
терминалдарының күшейткіштегі плюс (+) жəне
минус (–) терминалдарына сəйкес екендігін
тексеріңіз.
 Барлық байланыстардың бекітілгенін тексеріңіз.
Динамиктің терминалдарындағы ашылған динамик
сымдарының байланысы қысқа мерзімді
тұйықталуға əкелуі мүмкін.
 Күшейткіш байланыстары туралы мəліметтерді
күшейткішке қоса берілген пайдалану
нұсқауларынан қараңыз.

Кеңес

Динамик жүйесінің дыбысы шықпайды.
 Барлық байланыстардың дұрыс жасалғанын
тексеріңіз.
 Күшейткіштегі дыбыс деңгейінің дұрыс
қосылғанын тексеріңіз.
 Күшейткіштегі бағдарлама көзін таңдау құралы
дұрыс көзге орнатылғанын тексеріңіз.
 Құлаққаптардың қосылғанын тексеріңіз.
Динамик шығысында гуіл немесе шу болады.
 Барлық байланыстардың дұрыс жасалғанын
тексеріңіз.
 Ешбір аудио құрамдастарының ТД орнатымына
жақын орналаспағанын тексеріңіз.
Дыбыс кенеттен тоқтап қалды.
 Барлық байланыстардың дұрыс жасалғанын
тексеріңіз. Динамиктің терминалдарындағы
ашылған динамик сымдарының байланысы
қысқа мерзімді тұйықталуға əкелуі мүмкін.

Қара немесе қара жолақты сымдар полярлығы
минус (–) болып табылады жəне минус (–) динамик
терминалдарына қосылуы керек.

Сипаттамалар
Технические характеристики

Күшейткішті орнату

SS-CS3 (фронтальные динамики)

Ішкі бірнеше арналы декодерлері (Dolby Digitala),
DTSb), т.б.) бар күшейткішке қосу кезінде динамик
жүйесінің параметрлерін көрсету үшін күшейткіштің
орнату мəзірлерін пайдалану керек. Күшейткіштің
орнату мəзірлері пайдаланылатын сабвуферге
(жинақта берілмеген) байланысты əр түрлі болады.
Параметрлердің дұрыстығын төмендегі кестеден
қараңыз. Орнату процедурасы туралы мəліметтерді
күшейткішке қоса берілген пайдалану нұсқауларынан
қараңыз.

Акустическая система

Трехполосная акустическая
система с четырьмя
драйверами
и фазоинвертором
Динамики
Сабвуфер: 130 мм,
конического типа (2)
Высокочастотный динамик:
25 мм, тип soft dome (1)
Сверхвысокочастотный
динамик: 19 мм, тип soft
dome (1)
Номинальное сопротивление
6 Ом
Мощность
Максимальная входная
мощность: 145 Вт
Уровень чувствительности
88 дБ (2,83 В, 1 м)
Диапазон воспроизводимых частот
45–50 000 Гц
Размеры (ширина/высота/глубина)
Ок. 230 × 922 × 260 мм,
включая переднюю
решетку
Масса
Ок. 11,5 кг,
включая переднюю
решетку

SS-CS10C (центральный динамик)
Акустическая система

Полный диапазон
с фазоинвертором
Динамики
70 мм, конического типа (2)
Номинальное сопротивление
6 Ом
Мощность
Максимальная входная
мощность: 145 Вт
Уровень чувствительности
82 дБ (2,83 В, 1 м)
Диапазон воспроизводимых частот
150–20 000 Гц
Размеры (ширина/высота/глубина)
Ок. 411 × 87 × 93 мм,
включая переднюю
решетку
Масса
Ок. 1,7 кг,
включая переднюю
решетку

SS-CS3 (алдыңғы динамиктер)
Динамик жүйесі

Динамик орнатымы (сабвуфер
пайдаланылады)
Үшін

Орнату

Алдыңғы динамиктер

LARGEc) немесе
SMALL

Ортаңғы динамик

SMALL

Көлемді динамиктер

SMALL

Сабвуфер (жинақта
берілмеген)

ON (немесе YES)

Динамик орнатымы (сабвуфер
пайдаланылмайды)
Үшін

Орнату

Алдыңғы динамиктер

LARGE

Ортаңғы динамик

SMALL

Көлемді динамиктер

SMALL

Сабвуфер (жинақта
берілмеген)

OFF (немесе NO)

a)

b)

c)

“Dolby” жəне қос D таңбасы — Dolby Laboratories
сауда белгілері.
“DTS” жəне “DTS Digital Surround” — DTS, Inc. сауда
белгілері.
Сабвуфер қолданылса, алдыңғы динамиктерді
“LARGE” күйіне орнатуды ұсынамыз. Дегенмен,
егер бұрмалану орын алса, алдыңғы динамиктерді
“SMALL” күйіне орнатыңыз.

Динамик блоктары

Белгіленген кедергі
Рұқсат етілетін кіріс қуаты

Сезгіштік деңгейі
Жиілік ауқымы

3 жолақты 4 драйверлі
динамик жүйесі,
фазоинвертор
Вуфер: 130 мм, конус түрі (2)
Твитер: 25 мм, жұмсақ
күмбез түрі (1)
Супер твитер: 19 мм,
жұмсақ күмбез түрі (1)
6 Ом
Максималды кіріс қуаты:
145 Вт
88 дБ (2,83 В, 1 м)
45-50000 Гц

Өлшемдер (ені/биіктігі/тереңдігі)
Шамамен 230 × 922
× 260 мм, алдыңғы
тормен қоса
Салмақ
Шамамен 11,5 кг,
алдыңғы тормен қоса

SS-CS10C (ортаңғы динамик)
Динамик жүйесі
Толық ауқым, фазоинвертор
Динамик блоктары
70 мм, конус түрі (2)
Белгіленген кедергі
6 Ом
Рұқсат етілетін кіріс қуаты
Максималды кіріс қуаты:
145 Вт
Сезгіштік деңгейі
82 дБ (2,83 В, 1 м)
Жиілік ауқымы
150-20000 Гц
Өлшемдер (ені/биіктігі/тереңдігі)
Шамамен 411 × 87 × 93 мм,
алдыңғы тормен қоса
Салмақ
Шамамен 1,7 кг,
алдыңғы тормен қоса

Динамик жүйесі
Толық ауқым, фазоинвертор
Динамик блоктары
70 мм, конус түрі (1)
Белгіленген кедергі
6 Ом
Рұқсат етілетін кіріс қуаты
Максималды кіріс қуаты:
145 Вт
Сезгіштік деңгейі
80 дБ (2,83 В, 1 м)
Жиілік ауқымы
150-20000 Гц
Өлшемдер (ені/биіктігі/тереңдігі)
Шамамен 96 × 171 × 113 мм,
алдыңғы тормен қоса
Салмақ
Шамамен 0,9 кг,
алдыңғы тормен қоса

Жинақтағы аксессуарлар
Динамик сымы (қысқа) (3)
Динамик сымы (ұзын) (2)
Аяқтар (үлкен) (8): алдыңғы динамиктер үшін
(SS-CS3)
Аяқтар (кішкентай) (12): ортаңғы (SS-CS10C) жəне
көлемді (SS-CS10S) динамиктер үшін
Дизайн мен сипаттамалар ескертусіз өзгертіледі.

