
O TL1600 é um sistema de home theater acessível, compacto e de qualidade excepcional. Com 5 

caixas acústicas TL1 de alta performance e um subwoofer ativo de 50W, especialmente 

desenvolvido para esse conjunto, o TL1600 é fácil de instalar, conectar, e claro, de surpreender. Em 

um único conjunto, você tem qualidade sonora para apreciar seus jogos, filmes e programas 

favoritos. E mais, você ainda pode adicionar outras caixas acústicas TL1 separadamente para 

incrementar seu sistema e expandi-lo até 7.1 canais. 
 

Características e benefícios: 
 

. Tecnologia Time Lens: O centro acústico do tweeter e dos drivers está localizado no mesmo 

bloco, para imagem de palco superior, enquanto a lente acústica incorporada à tela, suaviza a 

resposta de frequência do tweeter 

. Duto traseiro de sintonia aperiódica: permite uma melhor comunicação com o subwoofer. Esse 

design combina a extensão dos graves da porta de suspensão acústica com a potência de graves 

ao controlar o duto de ar, para melhor extensão sem distorção 

. Gabinete com design em curvas: emprega superfícies assimétricas que não somente levam a uma 

estrutura mais resistente e acusticamente inerte, como também resultam em uma coloração 

menos audível da ressonância das superfícies internas 

. 1 driver de longo alcance de ½ polegada: com a tecnologia patenteada Polk Dynamic Balance, 

produz uma resposta de frequência plana, com detalhes exatos, transparência e habilidade para 

tocar sem distorção 
 

Especificações:  

TL1600 

Sistema de Caixas 5.1 canais 

Subwoofer:  

 

. Potência Contínua: 50 Watts RMS 

. Potência Dinâmica: 100 Watts RMS 

. Alto-Falantes:  

                       1 woofer de 8 pol 

. Resposta de Frequência: 40 Hz a 22 kHz 

. Voltagem: 110 Volts 

Caixas acústicas: 

 

. Potência Recomendada:  10 a 100 Watts RMS 

. Alto-Falantes:   

                        1 driver de 2 ½ pol 

                        1 tweeter de ½ pol 

. Resposta de Frequência: 135 Hz a 20 kHz  

. Sensibilidade: 89 dBs 

. Impedância: 8 Ohms 

 

Dados do produto:  
 

. Dimensões (LxAxP):  

                                 Frontais e Surrounds: 9,53 x 16,51 x 12,38 cm 

                                 Central: 38,10 x 10,16 x 8,89 cm 

                                 Subwoofer: 31,75 x 35,24 x 31,75 cm 

 

. Peso:  

          Frontais e Surrounds: 0,84 Kg 

          Central: 1,52 Kg 

          Subwoofer: 9,30 Kg 

. Cor: Preta 

. Garantia: 5 anos 

. Código de Barras:  
                              EAN: 7898947473499 

                              UPC: 747192120924 


