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Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet ierīces
ventilācijas atveri ar avīzi, galdautu, aizkariem vai
citiem priekšmetiem.
Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu (piemēram,
aizdegtas sveces) iedarbībai.
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotraumas risku,
nepakļaujiet šo ierīci pilienu vai šļakatu iedarbībai,
kā arī nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus
priekšmetus, piemēram, vāzes.
Lai izvairītos no elektrotraumas, neaiztieciet korpusu.
Labošanu uzticiet tikai kvalificētam personālam.
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram,
grāmatplauktā vai iebūvēta skapītī.
Uzstādiet šo sistēmu tā, lai problēmu gadījumā
barošanas vadu varētu nekavējoties atvienot no
sienas kontaktligzdas.

Eiropas klientiem
Atbrīvošanās no vecām
elektriskām un elektroniskām
iekārtām (attiecas uz Eiropas
Savienību un citām Eiropas
valstīm ar atsevišķu
savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka ar šo produktu nedrīkst rīkoties kā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod
atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko
iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos
no šī produkta, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo
ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko
varētu izraisīt neatbilstoša šī produkta atkritumu
apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas
resursus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī
produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību,
mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai
veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Paziņojums klientiem: turpmākā informācija
attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī,
uz kuru attiecas ES direktīvas.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna
(vai arī tas ir ražots šī uzņēmuma vārdā). Jautājumi
saistībā ar produkta atbilstību Eiropas Savienības
likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam pārstāvim
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu
vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa vai garantijas
dokumentos norādītās adreses.

Piesardzības pasākumi
Par drošību
ˎˎ Pirms

darbināt zemfrekvenču skaļruni, pārbaudiet,
vai tā darba spriegums atbilst vietējam barošanas
avotam.
ˎˎ Ja zemfrekvenču skaļruni ilgāku laiku neizmantosit,
atvienojiet to no sienas rozetes. Lai atvienotu vadu,
velciet to, satverot aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet
pašu vadu.
ˎˎ Ja kāds šķidrums vai ciets objekts nonāk
zemfrekvenču skaļrunī, atvienojiet zemfrekvenču
skaļruni no rozetes un pirms turpmākas darbināšanas
lūdziet to pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
ˎˎ Maiņstrāvas barošanas vads ir jāmaina tikai
kvalificētā servisa darbnīcā.

Ieslēdzot vai izslēdzot pastiprinātāju vai citu
iekārtu

Par uzstādīšanu

Piezīmes

ˎˎ Neuzstādiet

ˎˎ Zemfrekvenču

zemfrekvenču skaļruni siltuma avotu,
piemēram, radiatora vai ventilācijas kanāla, tuvumā
vai vietās, kas tiek pakļautas tiešai saules gaismas,
pārmērīgu putekļu, mehāniskas vibrācijas vai
triecienu iedarbībai.
ˎˎ Laba ventilācija ir nepieciešama, lai nepieļautu
zemfrekvenču skaļruņa iekšēju uzkaršanu. Novietojiet
zemfrekvenču skaļruni vietā ar piemērotu gaisa
cirkulāciju. Nenovietojiet zemfrekvenču skaļruni
uz mīkstas virsmas vai pārāk tuvu sienai, jo šādi var
aizsprostot aizmugurē esošo ventilācijas atveri.
ˎˎ Uzmanieties, ja zemfrekvenču skaļruni novietojat
uz īpaši apstrādātas (vaskotas, eļļotas, pulētas
utt.) grīdas, jo iespējama notraipīšana vai krāsas
zaudēšana.
ˎˎ Uzmanieties, lai izvairītos no jebkādas iespējamās
savainošanās pret zemfrekvenču skaļruņa stūriem.

Samaziniet pastiprinātāja skaļumu līdz minimumam.

Lai izvairītos no zemfrekvenču skaļruņa
sabojāšanas
ˎˎ Uzmanieties,

iestatot pastiprinātāja skaļuma vadību,
lai izvairītos no pārmērīgas ieejas jaudas.
ˎˎ Nemēģiniet atvērt korpusu vai noņemt skaļruņu
blokus un vadus.
ˎˎ Nekādā gadījumā nespiediet putekļu vāciņu.

Ja tuvumā esošā TV ekrānā rodas krāsu
nevienmērīgums
Izmantojot magnētiski ekranētu skaļruņu sistēmu, šo
zemfrekvenču skaļruni var uzstādīt televizora tuvumā.
Tomēr atkarībā no televizora veida tā ekrānā joprojām
ir iespējams krāsu nevienmērīgums.

Ja radies krāsu nevienmērīgums...
t Izslēdziet televizoru un ieslēdziet to atkal pēc
15–30 minūtēm.

Ja atkal radies krāsu nevienmērīgums...
t Novietojiet zemfrekvenču skaļruni tālāk prom
no televizora.

Ja dzirdama šņākšana
Pārvietojiet skaļruni vai samaziniet pastiprinātāja
skaļumu.

Par korpusa tīrīšanu
Tīriet korpusu ar mīkstu drāniņu, kas mazliet
samitrināta ūdenī. Nelietojiet nekādus abrazīvus
materiālus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī
šķīdinātājus, piemēram, alkoholu vai benzīnu.

Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprakstīti jautājumi
vai problēmas saistībā ar zemfrekvenču skaļruni,
sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Uzstādīšana
Tā kā cilvēka auss nevar noteikt virzienu un
novietojumu, no kurienes nāk ar zemfrekvenču
skaļruni atskaņotā basu skaņa (mazāk par
200 Hz), zemfrekvenču skaļruni varat uzstādīt
jebkurā telpas vietā. Lai panāktu labāku basu
atveidi, zemfrekvenču skaļruni ieteicams novietot
uz stingras grīdas, kur nevarētu rasties rezonanse.
Viens zemfrekvenču skaļrunis ļauj iegūt
pietiekami spēcīgu basu atveidi. Tomēr,
izmantojot divus zemfrekvenču skaļruņus,
varat iegūt vēl efektīvāku spēcīgu basu atveidi.

Šis zemfrekvenču skaļrunis
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Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka
risku, nepakļaujiet šo aparātu lietus vai
mitruma iedarbībai.
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(1)

Priekšējais
skaļrunis (L)

IN

Priekšējais
skaļrunis (K)

Priekšējais
skaļrunis (L)

IN

skaļruni vienmēr uzstādiet vertikāli,
saglabājot dažu centimetru atstarpi no sienas.
ˎˎ Nelieciet uz zemfrekvenču skaļruņa priekšmetus,
kā arī nesēdiet uz tā.
ˎˎ Ja zemfrekvenču skaļrunis tiek novietots telpas centrā,
iespējama ievērojama basu pavājināšanās. Tā iemesls
ir telpas stāvviļņa ietekme. Ja tā notiek, pārvietojiet
zemfrekvenču skaļruni prom no telpas centra vai
novērsiet stāvviļņa rašanos, pie sienas novietojot
grāmatplauktu vai kā citādi.

Savienojiet zemfrekvenču skaļruni ar
pastiprinātāju un pēc tam zemfrekvenču
skaļrunim pievienojiet priekšējos skaļruņus.

1

Ligzda MONO OUT
Ligzda MIX OUT
Izejas ligzda SUBWOOFER
Izejas ligzda SUPER WOOFER

Savienojiet zemfrekvenču skaļruni ar
pastiprinātāju. (B)
Savienojiet zemfrekvenču skaļruņa spailes
SPEAKER IN ar pastiprinātāja skaļruņu
spailēm, izmantojot skaļruņu vadus. Noteikti
pievienojiet abus kanālus L (K) un R (L).

Pārskats

—
—
—
—

l: signāla plūsma

Savienošana ar pastiprinātāju,
izmantojot vienu skaļruņa spaiļu
komplektu

Sistēmas pievienošana
Pievienojot pastiprinātāju, izmantojiet
zemfrekvenču skaļruņa ligzdas LINE IN vai
spailes SPEAKER IN (A).
ˎˎ Ja pastiprinātājam ir kāda no tālāk norādītajām
izejas ligzdām, savienojiet ligzdu LINE IN ar
pastiprinātāja ligzdu, izmantojot komplektācijā
iekļauto audio savienojuma vadu.

LINE

2

Savienojiet priekšējos skaļruņus ar
zemfrekvenču skaļruni. (C)
Savienojiet skaļruņus ar zemfrekvenču
skaļruņa spailēm SPEAKER OUT.

Savienošana ar pastiprinātāju,
izmantojot dubultu skaļruņa spaiļu
komplektu (A+B)

ˎˎJa pastiprinātājam nav iepriekš norādīto izejas

Ja pastiprinātājam ir dubults skaļruņa spaiļu
komplekts (A+B), savienojiet ar pastiprinātāju
gan zemfrekvenču skaļruni, gan priekšējos
skaļruņus.

Pirms sākat

1

ligzdu, tad pastiprinātāja skaļruņa spailes
savienojiet ar spailēm SPEAKER IN.

ˎˎ Pirms veicat jebkādu savienošanu, izslēdziet

pastiprinātāja un zemfrekvenču skaļruņa
barošanu.
ˎˎ Izmantojiet audio savienojuma vadus, kas
iekļauti atbilstošās iekārtas komplektācijā.
Ja nepieciešamo savienojumu izveidei nav
pietiekami daudz audio savienojuma vadu,
iegādājieties dažus papildu audio savienojuma
vadus.
ˎˎ Noteikti izveidojiet ciešus savienojumus,
lai izvairītos no trokšņa rašanās.
ˎˎ Zemfrekvenču skaļruņa maiņstrāvas barošanas
vadu savienojiet ar sienas rozeti.
ˎˎ Ar zemfrekvenču skaļruni nevar savienot
izejas ligzdu CENTER, lai izmantotu funkciju
Dolby Pro Logic. Dažos Dolby Pro Logic
režīmos basu skaņa netiek izvadīta.

Savienojiet priekšējos skaļruņus ar
pastiprinātāju. (D)
Savienojiet skaļruņus ar pastiprinātāja
spailēm SPEAKER A.

2

Savienojiet zemfrekvenču skaļruni ar
pastiprinātāju. (E)
Savienojiet zemfrekvenču skaļruņa spailes
SPEAKER IN ar pastiprinātāja spailēm
SPEAKER B, izmantojot skaļruņu vadus
(komplektācijā nav iekļauti).

Ja izmantojat dubultu skaļruņa spaiļu komplektu
(A+B), pārliecinieties, vai pastiprinātājam
izvēlējāties pozīciju “A + B”.

Piezīme
Ja izmantojat tikai spailes SPEAKER A (tikai priekšējais
skaļrunis) vai ja pastiprinātāja barošana ir izslēgta,
samaziniet skaļumu vai izslēdziet zemfrekvenču
skaļruņa barošanu, lai nebūtu dzirdams dūkšanas
troksnis.

Savienošana ar pastiprinātāju,
izmantojot īpaši zemfrekvenču
skaļruņa ligzdu
Ja pastiprinātājam ir īpaša zemfrekvenču
skaļruņa ligzda (piemēram, ligzda MONO
OUT, MIX OUT, SUBWOOFER vai SUPER
WOOFER), savienojiet zemfrekvenču skaļruņa
ligzdu LINE IN ar kādu no šīm ligzdām,
izmantojot komplektācijā iekļauto audio
savienojuma vadu. (F)

Pieslēgumi
Savienojiet pastiprinātāja ligzdu MONO OUT
ar zemfrekvenču skaļruņa ligzdu LINE IN,
izmantojot komplektācijā iekļauto audio
savienojuma vadu. (G)
Piezīme
Ja pastiprinātāja izejas līmenis nav pietiekami liels,
skaņa var nebūt pietiekami skaļa. Šādā gadījumā
savienojiet pastiprinātāja skaļruņu spailes tieši ar
zemfrekvenču skaļruņa spailēm SPEAKER IN.

H
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Cits zemfrekvenču
skaļrunis

Paliktņi

Izmantojot vismaz divus
zemfrekvenču skaļruņus (H)
(tikai SA-W3800/SA-W3000)

Savienojiet pastiprinātāja ligzdu MONO OUT
ar šī zemfrekvenču skaļruņa ligzdu LINE IN.
Pēc tam izmantojiet komplektācijā iekļauto audio
savienojuma vadu, lai šī zemfrekvenču skaļruņa
ligzdu LINE OUT savienotu ar cita zemfrekvenču
skaļruņa ligzdu LINE IN.

Maiņstrāvas barošanas vada
pievienošana

ˎˎZemfrekvenču skaļruņa un pastiprinātāja

maiņstrāvas barošanas vadu savienojiet ar
sienas rozeti.
ˎˎPirms pievienojat vai atvienojat jebkuru
barošanas vadu, pārliecinieties, vai
zemfrekvenču skaļrunim ir izslēgta
strāvas padeve.

Skaņas klausīšanās (I)
1
2

Ieslēdziet pastiprinātāju un izvēlieties
programmas avotu.
Nospiediet POWER.
Zemfrekvenču skaļrunis tiek ieslēgts, un deg
zaļš indikators POWER.

3

Piezīmes
ˎˎ Šai

ierīcei nekad neiestatiet lielu pastiprinātāja
toņa vadības (BASS, TREBLE u.c.) vai izlīdzinātāja
izvades līmeni, kā arī augsta līmeņa 20–50 Hz ieejas
sinusoīdu komerciāli pieejamiem pārbaudes diskiem
vai īpašajai skaņai (elektroniskā mūzikas instrumenta
basu skaņa, analogā disku atskaņotāja popmūzikas
troksnis, skaņa ar nenormāli pastiprinātiem basiem
u.c.). Šādas darbības var izraisīt skaļruņu bojājumu.
ˎˎ Ja tiek atskaņots īpašs disks ar nenormāli
pastiprinātiem basiem, kopā ar oriģinālo skaņu
iespējama arī trokšņa izvade. Šādā gadījumā
samaziniet skaņas līmeni.
ˎˎ Dolby Laboratories Licensing Corporation
atsevišķi iegādājamā digitālā ieskaujošās skaņas
procesora zemfrekvenču skaļruņa izejas signālu
(DOLBY Digital signāls) ir iestatījusi par 10 dB
lielāku. Parastas izmantošanas gadījumā regulējiet
zemfrekvenču skaļruņa līmeni.
ˎˎ Ja pārmērīgi samazināsit pastiprinātāja skaļuma
līmeni, iespējama barošanas automātiskās ieslēgšanas/
izslēgšanas funkcijas aktivizēšanās, izraisot
zemfrekvenču skaļruņa pārslēgšanos enerģijas
taupīšanas režīmā.

Skaņas regulēšana
Zemfrekvenču skaļruņa skaņu varat regulēt
atbilstoši priekšējo skaļruņu skaņai. Basu skaņas
pastiprināšana uzlabo atmosfēras sajūtu.

1

Regulējiet robežfrekvenci. (K)
Pagrieziet regulatoru CUT OFF FREQ
atkarībā no priekšējo skaļruņu atveides
frekvencēm.

Ieslēdziet programmas avota atskaņošanu.
Regulējiet skaļumu VOLUME tā, lai netiktu
kropļota priekšējo skaļruņu skaņa.

Regulējot ņemiet vērā šo informāciju.

Ja tā ir kropļota, arī zemfrekvenču skaļruņa
skaņa būs kropļota.

1 Tipiski ļoti mazi skaļruņi:
4−5 cm (15/8−2 collas) diametrs.
2 Tipiski mazi skaļruņi:
6−8 cm (23/8−31/8 collas) diametrs.
3 Tipiski vidēji skaļruņi:
9−15 cm (35/8−57/8 collas) diametrs.
4 Tipiski lieli skaļruņi:
16−24 cm (63/8−91/2 collas) diametrs.
5 Tipiski ļoti lieli skaļruņi:
vairāk nekā 25 cm (97/8 collu) diametrs.

Lai automātiski ieslēgtu vai izslēgtu barošanu
— barošanas automātiskās ieslēgšanas/
izslēgšanas funkcija (J)

Ja zemfrekvenču skaļrunis ir ieslēgts (tas ir,
deg zaļš indikators POWER) un dažas minūtes
nav signāla ievades, indikators POWER mana
krāsu uz sarkanu un zemfrekvenču skaļrunis
pāriet enerģijas taupīšanas režīmā. Ja šajā režīmā
zemfrekvenču skaļrunī tiek ievadīts signāls,
zemfrekvenču skaļrunis automātiski ieslēdzas
(barošanas automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas
funkcija).
Lai izslēgtu šo iezīmi, pabīdiet aizmugures panelī
esošo slēdzi POWER SAVE pozīcijā OFF.

Lai maksimāli izmantotu zema līmeņa
pārveidotāja funkciju

Lai iegūtu vislabāko zema līmeņa
pārveidotāja funkcijas veiktspēju, atskaņojot
LFE signāla, Dolby Digital vai DTS skaņu,
ieteicams vadībai CUT OFF FREQ iestatīt
vērtību 200 Hz (maksimums).

2

Regulējiet zemfrekvenču skaļruņa
skaļuma līmeni. (L)
Pagrieziet regulatoru LEVEL tā, lai
basu skaņu dzirdētu mazliet labāk
nekā iepriekš. Lai palielinātu skaļumu,
pagrieziet regulatoru pulksteņrādītāju
kustības virzienā. Lai samazinātu skaļumu,
pagrieziet regulatoru pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam.

3

Atskaņojiet savu iecienīto dziesmu
vai filmu.
Regulēšanai vispiemērotākā ir vīriešu balss
dziesma un balss, kurā ir basu skaņas.
Regulējiet priekšējo skaļruņu skaļumu
līdz parastajam līmenim.

4

Izvēlieties fāzes polaritāti. (M)
Izmantojiet selektoru PHASE, lai izvēlētos
fāzes polaritāti.

5

Atkārtojiet 1.–4. darbību, lai regulētu
atbilstoši savai gaumei.
Tiklīdz zemfrekvenču skaļrunim ir
noregulēti vēlamie iestatījumi, izmantojiet
pastiprinātāja vadību VOLUME, lai regulētu
zemfrekvenču skaļruņa skaļumu kopā ar
citiem skaļruņiem. Mainot pastiprinātāja
skaļuma līmeni, nav jāregulē zemfrekvenču
skaļruņa iestatījumi.

Piezīmes
ˎˎJa, pastiprinātājā ieslēdzot basu pastiprināšanu

(piemēram, D.B.F.B., GROOVE, grafiskais
izlīdzinātājs u.c.), notiek skaņas kropļošana,
izslēdziet skaņas pastiprināšanu un
regulējiet skaņu.
ˎˎNegrieziet grozāmpogu LEVEL līdz
maksimumam. To darot, iespējama basu
skaņas pavājināšana. Turklāt var būt dzirdams
svešas izcelsmes troksnis.
ˎˎAr selektoru PHASE izvēloties NORMAL vai
REVERSE, tiek apvērsta polaritāte un noteiktā
klausīšanās vidē, iespējams, var panākt labāku
basu atskaņošanu (atkarībā no priekšējo
skaļruņu veida, zemfrekvenču skaļruņa
novietojuma un iestatītās robežfrekvences).
Tas var mainīt arī skaņas plašumu un
sasprindzinājumu, kā arī skaņas lauka sajūtas
efektu. Izvēlieties iestatījumu, kas nodrošina
vēlamo skaņu, klausoties parastajā
klausīšanās pozīcijā.

Zemfrekvenču skaļruņa iestatīšana (N)

Lai klausīšanās laikā nepieļautu zemfrekvenču
skaļruņa vibrēšanu un kustību, pievienojiet
zemfrekvenču skaļrunim komplektācijā iekļautos
paliktņus.

Sprieguma selektora iestatīšana
(tikai modeļi, kas aprīkoti ar sprieguma
selektoru) (O)
Pārbaudiet, vai zemfrekvenču skaļruņa
aizmugures panelī esošais sprieguma selektors
ir iestatīts atbilstoši vietējās strāvas līnijas
spriegumam. Ja nav, iestatiet selektoru
pareizajā stāvoklī, izmantojot skrūvgriezi,
pirms maiņstrāvas barošanas vadu pievienojat
sienas rozetei.

Problēmu novēršana
Ja zemfrekvenču skaļruņa izmantošanas laikā
rodas kāda no šīm problēmām, izmantojiet šos
problēmu novēršanas norādījumus, kas palīdzēs
novērst problēmu. Ja problēma netiek novērsta,
sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
Nav skaņas.
ˎˎ Pārbaudiet, vai zemfrekvenču skaļrunis un
komponenti ir pievienoti pareizi un kārtīgi.
ˎˎ Lai palielinātu skaļumu, pagrieziet regulatoru
LEVEL pulksteņrādītāju kustības virzienā.
ˎˎ Atiestatiet līmeni.
Pēkšņi pazudusi skaņa.
ˎˎ Iespējams skaļruņu vadu īssavienojums.
Savienojiet vadus pareizi.
Skaņa ir kropļota.
ˎˎ Nav perfekts ieejas signāls.
ˎˎ Pārāk liels ieejas signāla līmenis.
ˎˎ Atskaņojot Dolby Digital skaņu, iestatiet
pēc iespējas lielāku CUT OFF FREQ.
Dzirdama spēcīga dūkšana vai troksnis.
ˎˎ Pareizi pievienojiet atskaņotāja zemējuma
vadu.
ˎˎ Nav pareizi izveidoti savienojošo vadu
spraudņu un atbilstošo ligzdu kontakti.
Cieši pievienojiet spraudņus.
ˎˎ Audio sistēma uztver un atskaņo televizora
troksni. Pārvietojiet audio sistēmu tālāk
prom no televizora vai izslēdziet televizoru.

Specifikācijas
SA-W3800
AUDIO JAUDAS SPECIFIKĀCIJAS
ASV modelim
IZEJAS JAUDA UN KOPĒJIE HARMONISKIE
KROPĻOJUMI:
Ar 6 omu slodzi, 20–200 Hz; nominālā minimālā
RMS jauda 120 W ar ne vairāk par 1% kopējiem
harmoniskajiem kropļojumiem no 250 milivatiem
līdz nominālajai izejas jaudai.

Sistēma
Veids

Aktīvais zemfrekvenču skaļrunis,
(magnētiski ekranēts dizains)

Skaļruņu ierīce					
Zemo frekvenču skaļrunis: 		
38 cm diametrs (15 collas), konusveida

Nepārtraukta RMS izvade
Dienvidamerikas modeļi
180 W (6 omi, 80 Hz, 10% THD)
Citi modeļi

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

Vispārīgi

SA-W2500

Ziemeļamerikas modeļi: 120 V maiņstrāva, 60 Hz
Dienvidamerikas modeļi: 120/220/240 V maiņstrāva,
50/60 Hz
Eiropas modeļi: 230 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Austrālijas modeļi: 240 V maiņstrāva, 50 H
Citi modeļi: 230–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

AUDIO JAUDAS SPECIFIKĀCIJAS
ASV modelim

Enerģijas prasības

Enerģijas patēriņš

100 W

Izmēri

Aptuveni 440×495×512 mm
(173/8×191/2×201/8 collas) (p/a/d)

Masa
Aptuveni 23 kg (50 mārciņas 12 unces)
Komplektācijā iekļautie piederumi
Paliktņi (4)
Audio savienojuma vads (1 skaņuplašu
atskaņotāja–1 skaņuplašu atskaņotāja),
2 m (6 pēdas 61/2 collas) (1)

AUDIO JAUDAS SPECIFIKĀCIJAS
ASV modelim
IZEJAS JAUDA UN KOPĒJIE HARMONISKIE
KROPĻOJUMI:
Ar 6 omu slodzi, 20–200 Hz; nominālā minimālā
RMS jauda 100 W ar ne vairāk par 1% kopējiem
harmoniskajiem kropļojumiem no 250 milivatiem
līdz nominālajai izejas jaudai.
Veids

Zemo frekvenču skaļrunis: 		
30 cm diametrs (11 7/8 collas),
konusveida

Nepārtraukta RMS izvade

Dienvidamerikas modeļi
160 W (6 omi, 80 Hz, 10% THD)
180 W (6 omi, 80 Hz, 10% THD)

Atveides frekvenču diapazons
20–200 Hz

Augsto frekvenču robežfrekvence
50–200 Hz

Fāzes selektorsNORMAL, REVERSE

Ieejas

Ieejas ligzdas LINE IN: ieejas spraudņa ligzda
SPEAKER IN: ieejas spailes

Izejas ligzdas LINE OUT: izejas spraudņa ligzda
SPEAKER OUT: izejas spailes

Vispārīgi

Enerģijas prasības

Ziemeļamerikas modeļi: 120 V maiņstrāva, 60 Hz
Dienvidamerikas modeļi: 120/220/240 V maiņstrāva,
50/60 Hz
Austrālijas modeļi: 240 V maiņstrāva, 50 Hz
Korejas modeļi: 220–230 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Citi modeļi: 230–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš

100 W

Atveides frekvenču diapazons

Izmēri

Augsto frekvenču robežfrekvence

Masa
Aptuveni 16 kg (35 mārciņas 5 unces)
Komplektācijā iekļautie piederumi

20–200 Hz
50–200 Hz

Fāzes selektors					
NORMAL, REVERSE

Ieejas

Ieejas ligzdas LINE IN: ieejas spraudņa ligzda
SPEAKER IN: ieejas spailes

Izejas ligzdas LINE OUT: izejas spraudņa ligzda
SPEAKER OUT: izejas spailes

Veids

Aktīvais zemfrekvenču skaļrunis,
(magnētiski ekranēts dizains)

Skaļruņu ierīce					
Zemo frekvenču skaļrunis: 		
25 cm diametrs (9 7/8 collas), konusveida

Nepārtraukta RMS izvade
Citi modeļi

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

Atveides frekvenču diapazons
28–200 Hz

Augsto frekvenču robežfrekvence
50–200 Hz

Fāzes selektors 				
NORMAL, REVERSE

Ieejas

Ieejas ligzdas LINE IN: ieejas spraudņa ligzda
Aktīvais zemfrekvenču skaļrunis,
(magnētiski ekranēts dizains)

Skaļruņu ierīce					

Citi modeļi

Sistēma

Dienvidamerikas modeļi
90 W (6 omi, 80 Hz, 10% THD)

SA-W3000

Sistēma

IZEJAS JAUDA UN KOPĒJIE HARMONISKIE
KROPĻOJUMI:
Ar 6 omu slodzi, 28–200 Hz; nominālā minimālā
RMS jauda 60 W ar ne vairāk par 1% kopējiem
harmoniskajiem kropļojumiem no 250 milivatiem
līdz nominālajai izejas jaudai.

Aptuveni 360×425×421 mm
(141/8×163/4×161/2 collas) (p/a/d)

Paliktņi (4)
Audio savienojuma vads (1 skaņuplašu
atskaņotāja–1 skaņuplašu atskaņotāja),
2 m (6 pēdas 61/2 collas) (1)

SPEAKER IN: ieejas spailes

Izejas ligzdas SPEAKER OUT: izejas spailes

Vispārīgi

Enerģijas prasības

Ziemeļamerikas modeļi: 120 V maiņstrāva, 60 Hz
Dienvidamerikas modeļi: 120/220/240 V maiņstrāva,
50/60 Hz
Eiropas modeļi: 230 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Austrālijas modeļi: 240 V maiņstrāva, 50 Hz
Korejas modeļi: 220–230 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Taivānas modeļi: 110 V maiņstrāva, 60 Hz
Citi modeļi: 230–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš

Taivānas modeļi: 90 W
Citi modeļi: 70 W

Izmēri

Aptuveni 360×350×391 mm
(113/8×133/4×153/8 collas) (p/a/d)

Masa
Aptuveni 9 kg (19 mārciņas 14 unces)
Komplektācijā iekļautie piederumi
Paliktņi (4)
Audio savienojuma vads (1 skaņuplašu
atskaņotāja–1 skaņuplašu atskaņotāja),
2 m (6 pēdas 61/2 collas) (1)

Dizains un specifikācijas var mainīties
bez brīdinājuma.

