TL1 Center
Caixa Acústica Central

A caixa central é a responsável por proporcionar o som mais importante de um home theater: a
voz. Além de um diálogo claro, você precisa de uma caixa que harmonize com os sons surround.
Com a caixa acústica central TL1 você terá qualidade e clareza em qualquer situação. E o melhor,
tudo isso em uma caixa compacta.
Características e benefícios:
. 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 grave ao
controlar o duto de ar, para melhor extensão sem distorção
. 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
. Gabinete com design em curvas - O design em curvas do gabinete emprega superfícies
assimétricas que não somente cria uma estrutura mais resistente e acusticamente inerte, como
também resulta em uma coloração menos audível da ressonância das superfícies internas
. Tecnologia patenteada Dynamic Balance - Se você pudesse remover os ruídos antes mesmo
deles aparecem você faria isso, não faria? A tecnologia patenteada Dynamic Balance permite aos
engenheiros da Polk desenvolver drivers com melhor resposta de frequência, aprimorando os
mínimos detalhes e aumentando a transparência dos sons, com absolutamente nenhuma
distorção, mesmo em volumes elevados. O resultado é um som rico e limpo, que preenche todo o
ambiente
. Acabamento brilhante Hi-Gloss - Combina com a maioria das TVs de tela plana sem interferir
com a sua decoração
Especificações:
. Potência Recomentada: 10 - 125 Watts RMS
. Alto-Falantes:
2 drivers de 2 ½ pol
1 tweeter de ½ pol
. Resposta de Frequência: 95 Hz a 22 kHz
. Sensibilidade: 89 dB
. Impedância: 8 Ohms
Dados do produto:
. Dimensões (LxAxP): 38,10 x 10,16 x 8,89 cm
. Peso: 1,52 Kg
. Cor: Preta
. Garantia: 5 anos
. Código de Barras:
EAN: 7898565941653
UPC: 747192120900

