
TV 118-1000 to bas o wysokiej skuteczności z głośnikiem 18”, który został zaprojekto-
wany z myślą o budowaniu klastrów. Przy zestawieniu, co najmniej dwóch sztuk wylo-
tami do siebie, zyskujemy na kierunkowości promieniowania. Połączenie wysokich 
parametrów wyjściowych z optymalnymi parametrami �zycznymi konstrukcji czy ni z 
TV 118 uniwersalne narzędzie, które sprawdzi się w każdej �rmie nagłośnieniowej.

TV 118-1000

SYSTEMY NISKOTONOWE
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Cechy Produktu
Wysoka skuteczność
Wszechstronność zastosowań

Zysk na kierunkowości przy
większej ilości

Przeznaczona do ciężkiej pracy

Pasmo pracy 35 Hz-140Hz

Moc AES 1200 W

Moc muzyczna 2400 W

Obudowa Sklejka bałtycka

Wymiary (HxWxD) [mm] 750 x 540 x 770 (bez narożników)

Waga 55 kg

Głośniki 18” / 4”

Skuteczność SPL (1 W/1 m) 103 dB

Impedancja znamionowa 8Ω / 4Ω

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

Wyposażenie opcjonalne

Na życzenie obudowa może zostać
pokryta lakierem Warnex lub PoliureąPokrycie obudowy

COVER TV118Pokrowiec

Możliwość montażu gniazda do łącznika
kolumnowego do ustawienia nadstawkiGniazdo na łącznik

Specjalny projekt magnesu pozwolił na pracę przetwornika w ciężkich warunkach 
gwarantując wydajne chłodzenie nawet przy dużych wychyleniach. Niskie zniekształ-
cenia pozwalają na optymalne efekty nawet przy dużym obciążeniu. Membrana 
została pokryta substancją, która sprawia, że jest odporna na warunki atmosferyczne.

Konstrukcja TV 118 łączy w sobie cechy promieniowania bezpośredniego z krótką 
tubą. Dostarcza jednocześnie wysoką skuteczność oraz wysokie wartości maksymal-
ne dopuszczalnej mocy, model zachowuje optymalne wymiary i wagę w swojej klasie. 
Konstrukcja TV 118 to następca TP 118, zapewniająca lepsze sumowanie się i parame-
try pracy. 

Zaprojektowany w celu dostarczenia �rmom nagłośnieniowym wysokiej jakości 
narzędzia pracy, dzięki któremu uda im się z powodzeniem przetrwać wiele ciężkich 
imprez. 

TV 118 może zostać zamówiona w wariancie z �anszą na łącznik kolumnowy do 
ustawienia nadstawki z �anszą nad basem. Można również wybrać wersję z głośni-
kiem neodymowym.

Akcesoria
COVER TV118

Komponenty Systemu
POL-AUDIO SAT 212
POL-AUDIO SAT 215

Aplikacje
Muzyka grana na żywo
Zespoły
DJ-e
Duże imprezy plenerowe
Firmy Eventowe

Zestawienie co najmniej dwóch sztuk TV 
118-1000 pozwala na znaczne zwiększenie 

kierunkowości promieniowania systemu


