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Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, mos e mbuloni
hapësirën e ajrimit të pajisjes me gazeta, mbulesa
tavoline, perde etj.
Mos e ekspozoni pajisjen ndaj burimeve me flakë të
pambrojtur (për shembull, qirinjtë e ndezur).
Për të reduktuar rrezikun e zjarrit ose goditjeve
elektrike, kjo pajisje nuk duhet të ekspozohet ndaj
pikimeve ose spërkatjeve me ujë dhe mbi pajisje nuk
duhen vendosur objekte të mbushura me lëng, siç janë
vazot.
Për të shmangur goditjen elektrike, mos e hapni
kabinetin. Për shërbimet drejtojuni vetëm personelit
të kualifikuar.
Mos e instaloni pajisjen në një hapësirë të kufizuar,
si në një raft librash ose në një mobilie inkaso.
Instalojeni këtë sistem në mënyrë të tillë që kordoni
i energjisë të mund të hiqet menjëherë nga priza në
rast problemi.

Për klientët në Evropë
Hedhja e pajisjeve të vjetra
elektrike dhe elektronike
(e aplikueshme në Bashkimin
Evropian dhe vendet e tjera
evropiane me sistem
grumbullimi të diferencuar)
Ky simbol mbi produkt ose mbi paketimin e tij
tregon se ky produkt nuk duhet të trajtohet si
mbeturinë shtëpiake. Përkundrazi, do të dorëzohet
pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin
e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Duke u siguruar
që ky produkt të hidhet siç duhet, ju ndihmoni në
parandalimin e pasojave të mundshme negative për
mjedisin dhe shëndetin, që në rast të kundërt do të
shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve
të këtij produkti. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë
në ruajtjen e burimeve natyrore. Për më shumë
informacion të detajuar mbi riciklimin e këtij produkti,
ju lutemi kontaktoni me bashkinë tuaj, shërbimin
e grumbullimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin
ku keni blerë produktin.

Njoftim për klientët: Informacioni
i mëposhtëm aplikohet vetëm për
pajisjet e shitura në vendet ku aplikohen
Direktivat e BE-së.
Ky produkt është prodhuar nga ose për llogari të
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japoni. Pyetjet në lidhje me pajtueshmërinë
e produktit sipas legjislacionit të Bashkimit Evropian
do t'i adresohen përfaqësuesit të autorizuar,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Gjermani. Për çdo çështje shërbimi ose
garancie, drejtojuni adresave që jepen në dokumentet
e posaçme të shërbimit ose të garancisë.

Masat paraprake
Mbi sigurinë
ˎˎ Përpara

se të përdorni nën-vuferin, sigurohuni që
tensioni i përdorimit të jetë identik me furnizimin
vendas me energji.
ˎˎ Shkëputni nën-vuferin nga priza e murit (rrjeti) nëse
nuk keni synim ta përdorni atë për një periudhë të
gjatë kohe. Për të shkëputur kordonin, tërhiqeni atë
duke e mbajtur nga spina. Asnjëherë mos tërhiqni
vetë kordonin.
ˎˎ Nëse brenda në nën-vufer bie diçka e fortë ose lëng,
nën-vuferi duhet të hiqet nga priza dhe duhet të
kontrollohet nga një personel i kualifikuar përpara
se të vihet sërish në punë.
ˎˎ Kordoni i rrymës së drejtpërdrejtë duhet të
zëvendësohet vetëm nga dyqani i kualifikuar i servisit.

Mbi instalimin

Shënime

ˎˎ Mos

ˎˎ Gjithmonë

e instaloni nën-vuferin pranë burimeve të
nxehtësisë siç janë radiatorët ose tubacionet e ajrit
ose në një vend ku bie drita e drejtpërdrejtë e diellit,
ku ka pluhur të tepërt, dridhje mekanike ose tronditje.
ˎˎ Ajrosja e mirë është thelbësore për parandalimin
e akumulimit të nxehtësisë së brendshme në nënvufer. Vendoseni nën-vuferin në një vendndodhje
me qarkullim të mjaftueshëm ajri. Mos e vendosni
nën-vuferin mbi një sipërfaqe të butë ose shumë
pranë një muri duke qenë se kjo mund të bllokojë
vrimën e ajrimit prapa.
ˎˎ Kini kujdes kur vendosni nën-vuferin në një dysheme
me trajtim të veçantë (të trajtuar me dyllë, vaj, me
lustër, etj.), duke qenë se mund të rezultojë në njolla
ose çngjyrosje.
ˎˎ Bëni kujdes të shmangni çdo lëndim të mundshëm
në cepat e nën-vuferit.

Kur ndizni ose fikni një amplifikator ose
pajisje tjetër
Uleni volumin e amplifikatorit në minimum.

Për të shmangur dëmtimin e nën-vuferit

Mbi pastrimin e kasës së pajisjes

ˎˎ Kini

Pastroni kasën e pajisjes me një copë të butë të njomur
lehtë. Mos përdorni asnjë lloj pastruesi abraziv, tela
fërkimi ose tretës si alkooli ose benzina.

kujdes në vendosjen e kontrollit të volumit të
amplifikatorit për të shmangur fuqinë e lartë hyrëse.
ˎˎ Mos u përpiqni të hapni pajisjen ose të hiqni njësitë
e altoparlantëve dhe rrjetet.
ˎˎ Mos e shtypni mbrojtësen e pluhurit, qoftë me dashje
ose pa dashje.

Nëse vërehen parregullsi ngjyrash në ekranin
e televizorit aty pranë
Me llojin e mbrojtjes magnetike të sistemit të
altoparlantëve, nën-vuferi mund të instalohet pranë
një televizori. Megjithatë, mund të vërehen sërish
parregullsi ngjyrash në ekranin e televizorit në varësi
të llojit të televizorit.

Nëse vërehet parregullsi ngjyrash...
t Fikni një herë aparatin e televizorit, më pas
ndizeni pas 15 deri 30 minutash.

Nëse vazhdojnë të vërehen parregullsi të
ngjyrave...
t Vendoseni nën-vuferin më larg nga aparati juaj
i televizorit.

Kur ka zhurma piskatëse
Ndryshojini vendin altoparlantit ose ulni volumin
e amplifikatorit.

Nëse keni pyetje ose probleme në lidhje me
nën-vuferin që nuk përfshihet në këtë manual,
ju lutemi kontaktoni shitësin më të afërt të Sony.

Instalimi
Duke qenë se veshi i njeriut nuk arrin të dallojë
drejtimin dhe pozicionin ku riprodhohet tingulli
bas nga nën-vuferi, (nën 200 Hz) ju mund të
instaloni nën-vuferin në çdo vend që dëshironi
në dhomë. Për të arritur një riprodhim më të
mirë të basit, rekomandojmë të instaloni nënvuferin në një dysheme të qëndrueshme ku nuk
ka të ngjarë të ndodhë rezonancë.
Ju mund të merrni riprodhim të mjaftueshëm
të basit të rëndë nga një nën-vufer i vetëm.
Megjithatë, nëse përdorni më shumë se një
nën-vufer mund të arrini një riprodhim edhe
më efikas të basit të rëndë.

Ky nën-vufer
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Për të reduktuar rrezikun e zjarrit ose
goditjeve elektrike, kjo aparaturë nuk duhet
të ekspozohet ndaj shiut ose lagështirës.
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instalojeni nën-vuferin vertikalisht duke
ruajtur distancë disa centimetra larg murit.
ˎˎ Mos vendosni objekte mbi nën-vufer ose mos u ulni
mbi të.
ˎˎ Nëse nën-vuferi instalohet në qendër të një dhome,
basi mund të jetë jashtëzakonisht i dobët. Kjo ndodh
për shkak të influencës së valës mbetëse të dhomës.
Nëse ndodh kjo, lëvizeni nën-vuferin larg qendrës së
dhomës ose eliminoni shkakun e valës mbetëse duke
vendosur një raft librash në mur, etj.

Përdorni foletë LINE IN ose terminalet
SPEAKER IN të nën-vuferit kur lidhni
amplifikatorin (A).
ˎˎ Nëse amplifikatori ka një nga llojet
e mëposhtme të foleve dalëse, lidhni folenë
LINE IN dhe folenë e amplifikatorit duke
përdorur kordonin e dhënë të lidhjes audio.
—
—
—
—

Foleja MONO OUT
Foleja MIX OUT
Foleja/foletë dalëse SUBWOOFER
Foleja/foletë dalëse SUPER WOOFER

ˎˎNëse amplifikatori nuk ka llojet

e poshtëpërmendura të foleve dalëse, lidhni
terminalet e altoparlantit të amplifikatorit
me terminalet SPEAKER IN.

Lidhni nën-vuferin me amplifikatorin dhe
më pas lidhni altoparlantët e përparmë me
nën‑vuferin.

1

Lidhni nën-vuferin me amplifikatorin.
(B)
Lidhni terminalet SPEAKER IN të nënvuferit me terminalet e altoparlantit të
amplifikatorit duke përdorur kordonët
e altoparlantit. Sigurohuni që të lidhni si
kanalin L ashtu edhe R.

2

Lidhni altoparlantët e përparmë me
nën‑vuferin. (C)
Lidhni altoparlantët me terminalet
SPEAKER OUT të nën-vuferit.

Lidhja me një amplifikator me një
set të dyfishtë (A + B) terminalesh
altoparlantësh

Nëse amplifikatori juaj ka sete të dyfishta (A + B)
terminalesh altoparlanti, lidhni si nën‑vuferin
ashtu edhe altoparlantët e përparmë me
amplifikatorin.

1

Përpara se të filloni

Lidhni altoparlantët e përparmë me
amplifikatorin. (D)
Lidhni altoparlantët me terminalet
SPEAKER A të amplifikatorit.

ˎˎ Fikni amplifikatorin dhe nën-vuferin përpara

se të bëni ndonjë lidhje.
ˎˎ Përdorni në pajisjen përkatëse kordonët
e lidhjes audio që keni marrë. Nëse nuk ka
kordonë të mjaftueshëm për lidhjen audio
për të kryer lidhjet e nevojshme, duhet të blini
kordonë opsionalë për lidhje audio.
ˎˎ Sigurohuni që t'i bëni lidhjet të forta për të
shmangur zhurmën.
ˎˎ Lidhni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë
nga nën-vuferi në një prizë muri.
ˎˎ Ju nuk mund të lidhni me nën-vuferin folenë
dalëse CENTER që përdoret për funksionin
Dolby Pro Logic. Tingulli bas nuk del në disa
modalitete të Dolby Pro Logic.

l: Drejtimi i sinjalit

Lidhja me një amplifikator me një set të
vetëm terminalesh altoparlantësh

Montimi i sistemit
Pamje e përgjithshme

LINE

2

Lidhni nën-vuferin me amplifikatorin.
(E)
Lidhni terminalet SPEAKER IN të nënvuferit me terminalet SPEAKER B të
amplifikatorit duke përdorur kordonët
e altoparlantit (nuk jepen).

Kur përdorni sete të dyfishta altoparlantësh
(A + B), sigurohuni që të zgjidhni pozicionin
"A + B" në amplifikator.

Shënim
Kur përdorni vetëm terminalet SPEAKER A (vetëm
altoparlantin e përparmë) ose kur fiket amplifikatori,
ulini volumin nën-vuferit ose fikeni, mund të dëgjohet
një zhurmë gumëzhitëse.

Lidhja me një amplifikator me një fole
të veçantë për një nën-vufer
Nëse amplifikatori ka një fole të veçantë për nënvufer (si p.sh. fole MONO OUT, fole MIX OUT,
fole SUBWOOFER ose fole SUPER WOOFER),
lidhni folenë LINE IN të nën-vuferit me një
nga ato fole duke përdorur kordonin e dhënë
të lidhjes audio. (F)

Montimi
Lidhni terminalet MONO OUT të amplifikatorit
me folenë LINE IN të nën-vuferit duke përdorur
kordonin e dhënë të lidhjes audio. (G)
Shënim
Nëse niveli i daljes i amplifikatorit nuk është shumë
i madh, tingulli mund të mos jetë shumë i lartë. Në këtë
rast, lidhni terminalet e altoparlantit të amplifikatorit
direkt me terminalet SPEAKER IN të nën-vuferit.
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e këmbëve

Kur përdorni dy ose më shumë nënvufer (H) (vetëm SA-W3800/SA-W3000)
Lidhni terminalet MONO OUT të amplifikatorit
me folenë LINE IN të këtij nën-vuferi. Më pas,
përdorni kordonin e dhënë të lidhjes audio për
të lidhur folenë LINE OUT të këtij nën-vuferi
me folenë LINE IN të nën-vuferit tjetër.

Lidhja e kordonit të rrymës së drejtpërdrejtë

ˎˎLidhni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë

nga nën-vuferi dhe nga amplifikatori në një
prizë muri.
ˎˎSigurohuni që të jetë mbyllur rryma në nënvufer përpara se të futni ose të hiqni kordonin
e rrymës.

Dëgjimi i tingullit (I)
1

Ndizeni amplifikatorin dhe zgjidhni
burimin e programit.

2

Shtypni POWER.
Nën-vuferi ndizet dhe treguesi POWER
ndizet në ngjyrë të gjelbër.

3

Luani burimin e programit.
Rregulloni VOLUME në mënyrë që zëri
nga altoparlantët e përparmë të mos jetë
i distortuar.

Shënime
ˎˎ Asnjëherë

mos vendosni kontrollin e tonit të
amplifikatorit (BASS, TREBLE, etj.) ose daljen
e ekuilizatorit në një nivel ose kurbat e sinusit të
hyrjes në 20 Hz deri 50 Hz të regjistruar në një disk
testimi të disponueshëm në dyqan ose tingull të
veçantë (tingull bas të një instrumenti elektronik
muzikor, zhurmë pop të gramafonave analogë me
disqe, tingull me bas të ekzagjeruar, etj.) në një
nivel të lartë për këtë njësi. Këto veprime mund
të shkaktojnë dëmtim të altoparlantëve.
ˎˎ Kur luhet një disk i veçantë që përmban bas të
ekzagjeruar, mund të dalë edhe zhurmë përveç
tingullit origjinal. Në një rast të tillë, ulni
nivelin e zërit.
ˎˎ Sinjali dalës i nën-vuferit (sinjali dixhital DOLBY)
i procesorit rrethues dixhital i shitur veçmas, është
i vendosur në 10 dB më lart nga Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Në rast se e përdorni
normalisht, rregulloni nivelin e nën-vuferit.
ˎˎ Nëse e ulni shumë nivelin e volumit të amplifikatorit,
mund të aktivizohet funksioni i ndezjes/fikjes
automatike, duke bërë që nën-vuferi të kalojë në
modalitetin e kursimit të energjisë.

Rregullimi i zërit
Ju mund të rregulloni zërin e nën-vuferit që t'i
përshtatet zërit të altoparlantëve të përparmë.
Përforcimi i tingullit bas ju jep më shumë sens
atmosfere.

1

Rregulloni frekuencën e ndërprerjes. (K)
Rrotulloni kontrollin CUT OFF FREQ
në varësi të frekuencave të riprodhimit të
altoparlantëve të përparmë.

Nëse është i distortuar, edhe zëri nga nënvuferi do të jetë i distortuar.

Referojuni të mëposhtmeve kur kryeni
rregullimin.

Për të ndezur dhe fikur automatikisht
energjinë — Funksioni i ndezjes/
automatike (J)

1 Altoparlantë tipikë shumë të vegjël:
4 − 5 cm (1 5/8 − 2 inç) dia.
2 Altoparlantë tipikë të vegjël:
6 − 8 cm (2 3/8 − 3 1/8 inç) dia.
3 Altoparlantë tipikë të mesëm:
9 − 15 cm (3 5/8 − 5 7/8 inç) dia.
4 Altoparlantë tipikë të mëdhenj:
16 − 24 cm (6 3/8 − 9 1/2 inç) dia.
5 Altoparlantë tipikë shumë të mëdhenj:
më shumë se 25 cm (9 7/8 inç) dia.

Kur nën-vuferi është i ndezur (d.m.th. dritat
e treguesit POWER ndizen në ngjyrë të gjelbër)
dhe nuk ka hyrje sinjali për disa minuta, treguesi
POWER bëhet i kuq dhe nën-vuferi kalon në
modalitetin e kursimit të energjisë. Ndërsa
ndodhet në këtë modalitet, në nën-vufer futet
një sinjal, nën-vuferi ndizet automatikisht
(funksioni i ndezjes/fikjes automatike).
Për të çaktivizuar këtë veçori, rrëshqitni në OFF
çelësin POWER SAVE në panelin e pasmë.

Për të shfrytëzuar maksimumin
e funksionit të konvertuesit të
nivelit të ulët

Kur luani tingull të sinjaleve LFE,
Dolby Digital ose DTS, rekomandojmë
të vendosni kontrollin CUT OFF FREQ
në 200Hz (maksimum) për të arritur
performancën më të mirë nga funksion
i konvertuesit të nivelit të ulët.

2

Rregulloni nivelin e volumit të nënvuferit. (L)
Rrotulloni kontrollin LEVEL në mënyrë që
të dëgjoni tingullin e basit pak më shumë
se më parë. Për të rritur volumin, rrotulloni
kontrollin në drejtim të akrepave të orës.
Për të ulur volumin, rrotulloni kontrollin
në drejtim të kundërt të akrepave të orës.

3

Luani këngën dhe filmin e preferuar.
Për rregullimin janë më të përshtatshme
melodi vokale meshkujsh dhe zëra që
përmbajnë tinguj bas. Rrotulloni volumin
e altoparlantëve të përparmë në të njëjtin
nivel si zakonisht.

4

Zgjidhni polaritetin e fazës. (M)
Përdorni selektorin PHASE për të zgjedhur
polaritetin e fazës.

5

Përsëritni hapat 1 deri 4 për të rregulluar
preferencën.
Pasi të keni rregulluar nën-vuferin
në cilësimet që dëshironi, përdorni
kontrollin VOLUME në amplifikator për
të rregulluar volumin e nën-vuferit me
atë të altoparlantëve të tjerë. Nuk është
e nevojshme të rregulloni cilësimet e nënvuferit kur ndryshoni nivelin e volumit të
amplifikatorit.

Shënime
ˎˎNëse tingulli distortohet kur aktivizoni

përforcimin e basit nga amplifikatori (si p.sh.
D.B.F.B., GROOVE, ekuilizatori grafik, etj.),
çaktivizoni përforcimi ne basit dhe rregulloni
tingullin.
ˎˎMos e rrotulloni në maksimum çelësin LEVEL.
Duke vepruar kështu mund të dobësoni
tingullin e basit. Gjithashtu, mund të dëgjohet
zhurmë e jashtme.
ˎˎZgjedhja e NORMAL ose REVERSE me
selektorin PHASE rikthen polaritetin dhe
mund të ofrojë riprodhim më të mirë të basit
në disa mjedise dëgjimi (në varësi të llojit
të altoparlantëve të përparmë, pozicionit të
nën-vuferit dhe rregullimit të frekuencës së
ndërprerjes). Ajo mund të ndryshojë gjithashtu
zgjerimin dhe shtrëngimin e tingullit dhe të
ndikojë ndjesinë e fushës së tingullit. Zgjidhni
cilësimin që ofron tingullin që preferon kur
dëgjon në pozicion normal dëgjimi.

Vendosja e nën-vuferit (N)

Për të parandaluar dridhjen ose lëvizjen e nënvuferit gjatë dëgjimit, vendosni gominat e dhëna
për këmbët e nën-vuferit.

Vendosja e selektorit të tensionit
(selektori i tensionit vetëm për modelet
e pajisura) (O)
Kontrolloni që selektori i tensionit në panelin
e pasmë të nën-vuferit të vendoset në tensionin
e linjës vendase të rrymës. Nëse jo, vendoseni
selektorin në pozicionin e duhur duke përdorur
një kaçavidë përpara se të lidhni kordonin
e rrymës së drejtpërdrejtë me një prizë muri.

Zgjidhja e problemeve
Nëse ju ndodh një nga vështirësitë e mëposhtme
gjatë përdorimit të nën-vuferit përdorni këtë
udhëzues për zgjidhjen e problemeve për t'ju
ndihmuar të zgjidhni problemin përpara se
të kërkoni riparime. Nëse problemi vazhdon,
kontaktoni shitësin më të afërt të Sony.

Të përgjithshme

SA-W2500

Modelet e Amerikës së Veriut: 120 V AC, 60 Hz
Modelet e Amerikës së Jugut: 120/220/240 V AC, 50/60 Hz
Modelet evropiane: 230 V AC, 50/60 Hz
Modelet australiane: 240 V AC, 50 Hz
Modelet e tjera: 230 – 240 V AC, 50/60 Hz

SPECIFIKIMET E FUQISË AUDIO
Për modelin amerikan

Furnizimi me energji

Konsumi i energjisë

100 W

Përmasat

Rreth 440 × 495 × 512 mm
(17 3/8 × 19 1/2 × 20 1/8 inç) (gj/l/th)

DALJA E FUQISË DHE DISTORSIONI TOTAL
HARMONIK:
Me ngarkesa 6 om, nga 28 – 200 Hz; 60 W nominale
për fuqi minimale RMS në kanal, me jo më shumë
se 1 % distorsion total harmonik nga 250 milivat në
dalje nominale.

Nuk ka zë.
ˎˎ Kontrolloni që ky nën-vufer dhe përbërësit
e tij të jenë lidhur saktë dhe mirë.
ˎˎ Për të rritur volumin, rrotulloni LEVEL në
drejtim të akrepave të orës.
ˎˎ Rivendosni nivelin.
Zëri ndaloi papritur.
ˎˎ Kordonët e altoparlantit mund të kenë bërë
qark të shkurtër. Lidhini kordonët mirë.
Tingulli është i distortuar.
ˎˎ Sinjali i hyrjes nuk është i përkryer.
ˎˎ Niveli i sinjalit të hyrjes është tepër i lartë.
ˎˎ Vendosni CUT OFF FREQ sa më lart të jetë
e mundur kur luani Dolby Digital.
Dëgjohet gumëzhitje ose zhurmë e madhe.
ˎˎ Lidheni mirë telin e tokëzimit të gramafonit.
ˎˎ Kontaktet mes fishave dhe kordonëve lidhës
dhe foleve korresponduese nuk janë kryer
siç duhet. Lidhni fishat mirë.
ˎˎ Sistemi audio kap zhurmë nga një televizor.
Lëvizeni sistemin audio larg nga televizori
ose fikeni televizorin.

Masa
Rreth 23 kg (50 lb 12 oz)
Aksesorët shoqërues

Specifikimet

Frekuenca e ndërprerjes së frekuencës së lartë

SA-W3800
SPECIFIKIMET E FUQISË AUDIO
Për modelin amerikan

Përzgjedhësi i fazës NORMAL, REVERSE

Modelet për Tajvanin: 90 W
Modelet e tjera: 70 W

Hyrjet

Përmasat

DALJA E FUQISË DHE DISTORSIONI TOTAL
HARMONIK:
Me ngarkesa 6 om, nga 20 – 200 Hz; 120 W
nominale për fuqi minimale RMS në kanal, me jo
më shumë se 1 % distorsion total harmonik nga
250 milivat në dalje nominale.

Sistemi
Lloji

Nën-vufer aktiv, (dizajn me mbrojtje
magnetike)

Njësia e altoparlantit

Vuferi: 38 cm dia. (15 inç), lloj konik

Dalje RMS e vazhdueshme
Modelet e Amerikës së Jugut
180 W (6 om, 80 Hz, 10 % THD)
Modelet e tjera

200 W (6 om, 80 Hz, 10 % THD)

Gama e frekuencës së riprodhimit
20 Hz – 200 Hz

Frekuenca e ndërprerjes së frekuencës së lartë
50 Hz – 200 Hz

Përzgjedhësi i fazës NORMAL, REVERSE

Hyrjet

Foletë hyrëse LINE IN: foleja hyrëse me kunja

SPEAKER IN: terminalet hyrëse

Foletë dalëse LINE OUT: foleja dalëse me kunja

SPEAKER OUT: terminalet dalëse

Gominat e këmbëve (4)
Kordoni i lidhjes audio (1 fono – 1 fono),
2 m (6 ft 6 1/2 inç) (1)

SPECIFIKIMET E FUQISË AUDIO
Për modelin amerikan
DALJA E FUQISË DHE DISTORSIONI TOTAL
HARMONIK:
Me ngarkesa 6 om, nga 20 – 200 Hz; 100 W
nominale për fuqi minimale RMS në kanal, me jo
më shumë se 1 % distorsion total harmonik nga
250 milivat në dalje nominale.
Lloji

Vuferi: 30 cm dia. (11 7/8 inç), lloj konik

Dalje RMS e vazhdueshme

Modelet e Amerikës së Jugut
160 W (6 om, 80 Hz, 10 % THD)
180 W (6 om, 80 Hz, 10 % THD)

Gama e frekuencës së riprodhimit
20 Hz – 200 Hz
50 Hz – 200 Hz

Foletë hyrëse LINE IN: foleja hyrëse me kunja

SPEAKER IN: terminalet hyrëse

Foletë dalëse LINE OUT: foleja dalëse me kunja

SPEAKER OUT: terminalet dalëse

Të përgjithshme

Furnizimi me energji

Modelet e Amerikës së Veriut: 120 V AC, 60 Hz
Modelet e Amerikës së Jugut: 120/220/240 V AC, 50/60 Hz
Modelet australiane: 240 V AC, 50 Hz
Modelet koreane: 220 – 230 V AC, 50/60 Hz
Modelet e tjera: 230 – 240 V AC, 50/60 Hz

Konsumi i energjisë

100 W

Përmasat

Nën-vufer aktiv, (dizajn me mbrojtje
magnetike)

Njësia e altoparlantit

Vuferi: 25 cm dia. (9 7/8 inç), lloj konik

Modelet e Amerikës së Jugut
90 W (6 om, 80 Hz, 10 % THD)
Modelet e tjera

100 W (6 om, 80 Hz, 10 % THD)

Gama e frekuencës së riprodhimit
28 Hz – 200 Hz

Frekuenca e ndërprerjes së frekuencës së lartë
50 Hz – 200 Hz

Përzgjedhësi i fazës NORMAL, REVERSE

Hyrjet

Foletë hyrëse LINE IN: foleja hyrëse me kunja
Nën-vufer aktiv, (dizajn me mbrojtje
magnetike)

Njësia e altoparlantit

Modelet e tjera

Lloji

Dalje RMS e vazhdueshme

SA-W3000

Sistemi

Sistemi

Rreth 360 × 425 × 421 mm
(14 1/8 × 16 3/4 × 16 1/2 inç) (gj/l/th)

Masa
Rreth 16 kg (35 lb 5 oz)
Aksesorët shoqërues
Gominat e këmbëve (4)
Kordoni i lidhjes audio (1 fono – 1 fono),
2 m (6 ft 6 1/2 inç) (1)

SPEAKER IN: terminalet hyrëse

Foletë dalëse SPEAKER OUT: terminalet dalëse

Të përgjithshme

Furnizimi me energji

Modelet e Amerikës së Veriut: 120 V AC, 60 Hz
Modelet e Amerikës së Jugut: 120/220/240 V AC, 50/60 Hz
Modelet evropiane: 230 V AC, 50/60 Hz
Modelet australiane: 240 V AC, 50 Hz
Modelet koreane: 220 – 230 V AC, 50/60 Hz
Modelet për Tajvanin: 110 V AC, 60 Hz
Modelet e tjera: 230 – 240 V AC, 50/60 Hz

Konsumi i energjisë

Rreth 290 × 350 × 391 mm
(11 3/8 × 13 3/4 × 15 3/8 inç) (gj/l/th)

Masa
Rreth 9 kg (19 lb 14 oz)
Aksesorët shoqërues
Gominat e këmbëve (4)
Kordoni i lidhjes audio (1 fono – 1 fono),
2 m (6 ft 6 1/2 inç) (1)

Dizajni dhe specifikimet janë subjekt ndryshimi
pa dhënë njoftim.

