
Pasmo pracy 30 Hz - 200 Hz

Moc AES 3600 W (2 x 1800 W)

Moc muzyczna 7200 W ( 2 x 3600 W)

Obudowa Sklejka bałtycka

Wymiary (HxWxD) [mm] 1270 x 730 x 510

Waga 82 kg

Głośniki 2 x 18” / 5,3”

Skuteczność SPL (1 W/1 m) 105 dB

Impedancja znamionowa 4Ω + 4Ω lub 8Ω + 8Ω

Wykończenie Obudowa pokryta Poliureą, przód osłonięty stalową
maskownicą oraz gąbką dźwiękoprzepuszczalną 

BT 218-3600 NDP to konstrukcja o ekstremalnie wysokiej mocy i skuteczności. We 
wnętrzu konstrukcji znajdują się dwa neodymowe przetworniki o średnicy 18” zasila-
ne niezależnie. W ten sposób głośniki mogą być zasilane z jednego lub osobnych 
kanałów wzmacniacza. Moc AES obu głośników to w sumie 3600 Watów, natomiast 
ich moc szczytowa to 20 000 watów!

BT 218-3600 NDP

SYSTEMY NISKOTONOWE
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Cechy Produktu
Wysoka skuteczność
Bardzo wysoka moc
Dwa głośniki 18” z możliwością
niezależnego zasilania
Możliwość implementacji Cardio
już przy jednej sztuce

BT 218-3600 NDP został zaprojektowany z myślą o �rmach nagłośnieniowych oraz 
dużych arenach koncertowych. Trwałe, wysokiej jakości wykończenie oraz najwyższej 
jakości przetworniki o bardzo wysokich parametrach sprawiają, że jest doskonałe 
narzędzie do ciężkiej pracy na estradzie.

Niezależne zasilanie głośników pozwala na wykorzystanie BT 218-3600 NDP do kon�-
guracji o podwyższonej kierunkowości już przy jednej sztuce. Dodatkowo oba głośni-
ki pracują w osobnych komorach co pozwala na bezpieczną pracę w przypadku 
uszkodzenia drugiego przetwornika z pary.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości sklejki gwarantuje wytrzymałość oraz wysoką 
odporność na uszkodzenia �zyczne i czynniki atmosferyczne. W standardzie BT 
218-3600 NDP pokryta jest Poliureą – materiałem wyjątkowo odpornym za zarysowa-
nia. 

Główne cechy przetworników wykorzystach w BT 218-3600 NDP to neodymowy 
magnes, cewka o średnicy 5,3” oraz bardzo duży skok maksymalny membrany oraz o 
bardzo niskiej kompresji mocy.

Frezowana obudowa pozwala na łatwe i stabilne stackowanie basów. 

Jest to konstrukcja, która charakteryzuje się jedną z najwyższych mocy wśród dostęp-
nych na rynku rozwiązań oraz bas o najwyższej mocy w ofercie POL-AUDIO.

Komponenty Systemu
POL-AUDIO SLA

Aplikacje
Hale widowiskowe
Duże imprezy plenerowe
Firmy rentalowe


