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Crunch GTI42
Cena

149,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Crunch

Opis produktu

Parametry produktu

Głośniki Crunch GTI42

Typ głośnika

Dwudrożny współosiowy

Średnica głośnika

100 mm

Głębokość

47 mm

montażowa
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Średnica otworu

94 mm

montażowego

Nominalna

4 Ohm

impedancja

Pasmo przenoszenia 69Hz - 22kHz

Moc RMS

50 Wat

Moc maksymalna

100 Wat

Maskownice w

tak

zestawie

Akcesoria

tak

montażowe w
zestawie

Cena za

parę

Seria głośników GTi marki Crunch to propozycja na rok 2013 w klasie budżetowej łącząca wysoką jakość z przystępną ceną. Nowoczesne rozwiązania zapewniające
dobrą jakość dźwięku przy zachowaniu ceny klasy wejściowej sprawiają, że warto zainteresować się nową propozycją Cruncha.
Seria składa się z dwóch modeli systemów odseparowanych i czterech modeli głośników współosiowych w najpopularniejszych rozmiarach montażowych.
W oparciu o głośniki średnioniskotonowe z serii GTi powstały również głośniki współosiowe. Modele o średnicach 100, 130 i 165 mm to rozwiązania dwudrożne
posiadające dodatkowy przetwornik ultrawysokotonowy, poprawiający odtwarzanie najwyższych częstotliwości.
Głośnik o wymiarach 6x9 cala to klasyczna trójdrożna duża elipsa z oddzielnym głośnikiem średnio- i wysokotonowym. Moc 125 wat RMS to doskonałe wypełnienie auta
dźwiękiem i niezła porcja niskich częstotliwości.

Sprawdzone rozwiązania bazujące na wieloletnim doświadczeniu inżynierów marki Crunch gwarantują, że seria GTi będzie atrakcyjną propozycją w wejściowej klasie car
audio.

CRUNCH to znany na całym świecie dostawca sprzętu nagłośnieniowego do samochodów, co daje gwarancję doskonałej jakości produktu.

Marka Crunch wraz z markami Autotek, HiFonics i MB Quart należy do koncernu Maxxsonics ze Stanów Zjednoczonych.

W Europie marka Crunch reprezentowana jest jest przez firmę Audio Design z Niemiec, która dba o to, by produkty na rynek europejski spełniały wszystkie niezbędne normy.

Produkcja w sprawdzonych fabrykach, produkujących również dla HiFonicsa i MB Quarta, to solidne wykonanie przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii.

Wybierając produkty Cruncha możesz być pewien, że warte są one swojej ceny.
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