
SAT 212 CX to trójdrożny satelita koncertowy wysokiej mocy i skuteczności. Dwa 
przetworniki 12” umieszczone w krótkiej tubie pracują w połączeniu z koaksjalnym 
przetwornikiem wysokotonowym 2”. Dzięki odpowiedniej konstrukcji, udało się 
uzyskać bardzo wysoką skuteczność, na poziomie 109 dB. Moc konstrukcji to 900 
Watów mocy AES. Konstrukcja dostępna jest na życzenie w wersji BI-AMP z osobnym 
zasilaniem dla 2 x 12” oraz 1 x 2” CX. 

SAT 212 CX

SYSTEMY ŚREDNIO-WYSOKOTONOWE
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Cechy Produktu
Koaksjalny przetwornik HF
2 x 12” przetwornik z 3” cewką
umieszczony w tubie
Indywidualnie zaprojektowana
tuba

Pasmo pracy 90 Hz-22 kHz

Moc AES 1000 W

System podwieszania 3 x Punkt montażowy

Skuteczność SPL (1W/1m) 109 dB

Rozproszenie 60º × 40º lub 90º × 40º

Wyposażenie opcjonalne

COVER SAT212CXPokrowiec

Głośniki LF: 2 x 12” / 3”      HF: 2” CX

Impedancja 4Ω 

Obudowa Sklejka z brzozy bałtyckiej, �ansza na statyw

Wykończenie Obudowa okładziną, przód osłonięty stalową
maskownicą oraz gąbką dźwiękoprzepuszczalną 

Wymiary (HxWxD) [mm] 1050 x 540 x 560

Waga 62 kg

Obudowa została wykonana z wysokiej jakości sklejki, która gwarantuje wysoką 
wytrzymałość na uszkodzenia �zyczne oraz tłumienie rezonansów obudowy. W zależ-
ności od zamówionej wersji obudowa może zostać pokryta okładziną, lakierem lub 
Poliureą – powłoką bardzo wytrzymałą na zarysowania. Gniazdo na statyw pozwala 
na ustawienie SAT 212 CX zarówno na podstawie (podłożu lub basach) jak również na 
statywie kolumnowym. Obudowa w standardzie wyposażona jest w elementy do 
podwieszania, które umożliwiają zawieszenie systemu z wykorzystaniem łańcucha 
lub stalowej linki.

Zwrotnica zaprojektowana z bardzo wysoką dbałością o szczegóły, gwarantuje 
wyrównaną charakterystykę częstotliwościową oraz fazową. 12” przetworniki, posia-
dają cewkę o średnicy 3”. Koaksjalny przetwornik wysokotonowy, wykorzystuje dwie 
membrany, aby jeszcze lepiej pokryć pełne pasmo akustyczne do ponad 20 000 Hz. 

SAT 212 CX to największa nadstawka z kategorii systemów konwencjonalnych w 
ofercie �rmy POL-AUDIO. Została zaprojektowana z myślą o �rmach nagłośnienio-
wych. Po jednej sztuce na stronę, SAT 212 CX z powodzeniem może obsłużyć imprezy 
plenerowe do 1 000 osób. 

Aplikacje
Średnie-Duży kluby/dyskoteki
Firmy nagłośnieniowe


