
AMBIENT T6

Dostosuj moc do własnych potrzeb

Laudio Laudio Ambient T6 dzięki licznym odczepom mocowym 
doskonale nadaje się do każdego rodzaju instalacji. 
Głośnik posiada trzy warianty mocowe w zakresie techniki 
100 V, jest to 30, 15 oraz 7,5 wat mocy znamionowej. Przy 
technice 100 V warto zaznaczyć, że przy wyborze 
wzmacniacza wystarczy pomnożyć liczbę głośników i ich 
moc, by określić minimalny poziom mocy wzmacniacza, 
ktktórego potrzebujemy. Głośnik sutowy posiada także, 
odczep 50 wat dla techniki opornościowej (8 ohm), który 
umożliwia podłączenie go do wzmacniaczy domowych. 
Każdy z odczepów jest dostępny w dowolnym momencie, 
wystarczy wybrać odpowiednie kable, które zostaną 
podłączone do wzmacniacza. Maksymalna moc muzyczna 
przetwornika to aż 100 W co zmniejsza ryzyko jego 
spalenia do minimum.spalenia do minimum.

Jakość dla najbardziej wymagających

Pasmo przenoszenia przetwornika to 50 – 20 000 Hz co 
plasuje go w czołówce głośników sutowych. Jego niski 
dolny zakres częstotliwości pozwala na odtworzenie 
nawet najbardziej wymagających utworów z pełnym 
zachowaniem ich charakteru. Całość posiada konstrukcję 
dwudrożną, oznacza to, że do czynienia mamy tak 
naprawdę z dwoma głośnikami. Pierwszy z nich to głośnik 
wywysokotonowy wykonany z mylaru, który nadaje 
nagraniu przejrzystości, zrozumiałości oraz 
szczegółowości. Drugi natomiast to potężny 6,5-calowy 
głośnik niskotonowy, który wydobywa z utworu głębię 
oraz dodaje mu energii. Zastosowanie dwudrożnej 
zwrotnicy sprawia, że odpowiednie pasma częstotliwości 
traają do przypisanych im głośników, a każdy z nich 
mmoże wykonywać swoje zadanie najlepiej jak potra.

Niewidoczny w każdej przestrzeni

Głośnik sutowy Laudio Ambient T6 to doskonałe 
rozwiązanie dla osób, które cenią sobie elegancję oraz 
gdy sprzęt audio potra wtopić się w otoczenie. 
Obudowa głośnika została zaprojektowana w taki sposób, 
by całkowicie ograniczyć zbędne elementy, dlatego też 
zastosowano system bezramkowy a maskownica 
montowana jest za pomocą silnych magnesów w 
sysystemie Quick Touch.

Innowacyjny system Easy Fit

SSystem Easy Fit to gwarancja bezproblemowego montażu 
głośnika do sutu za pomocą kilku ruchów. Wystarczy włożyć 
głośnik we wcześniej przygotowany otwór o średnicy 190 mm, 
następnie przekręcić w prawo wszystkie śruby montażowe do 
momentu aż poczujemy opór, na końcu montujemy maskownicę i 
gotowe. Minimalna głębokość otworu montażowego to 80 mm.

Odporny na warunki atmosferyczne

Głośnik Głośnik Ambient T6 posiada stopień ochrony IP55 co umożliwia 
montaż także na zewnątrz, przez to znajdzie on zastosowanie w 
takich miejscach jak werandy, toalety, łazienki czy nawet sauny 
(pod warunkiem że w takiej zostanie on zamontowany jak 
najniżej).
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