
FB210
Luidsprekerset voor 
Dolby Pro-Logic Surround

• Speciaal ontwikkeld voor weergave van het centerkanaal

en de achterkanalen in een Dolby Pro-Logic Surround

opstelling.

• Tweeweg magnetisch afgeschermde center luidspreker.

• Belastbaarheid continu/muziek 50/100 watt.

• Surround luidsprekers met zeer diffuse geluidsspreiding

voor optimale weergave van subtiele achtergrondgeluiden.

• Belastbaarheid continu/muziek 25/60 watt.

• Uitvoering in zwart met zwart frontdoek.

• Inclusief luidsprekersnoer.

• Surround luidsprekers met klapsteun voor eventuele

bevestiging aan de muur.

• Afmetingen (b x h x d):

center: 400 x 150 x 160 mm

surround: 135 x 190 x 90 mm.
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FB210

Center luidspreker
Type : tweeweg gesloten
Frequentiebereik : 100 - 20.000 Hz
Belastbaarheid : continu 50 watt

: muziek 100 watt
Sound Pressure Level 
(1 watt/1 meter) : 89dB
Impedantie : 6 ohm
Luidsprekerdiameter : woofer 2 x 100 mm

: tweeter 30 mm polydome
Volume in/uit : 6,5/9 liter
Gewicht : ca. 3,2 kg
Afneembaar front : nee
Luidsprekeraansluiting : vast snoer 2,5 m

Surround luidsprekers
Type : Gesloten
Frequentiebereik : 200 - 15.000 Hz
Belastbaarheid : continu 25 watt

: muziek 60 watt
Sound Pressure Level 
(1 watt/1 meter) : 89 dB
Materiaal : zwart
Impedantie : 6 ohm
Luidsprekerdiameter : full range
Volume in/uit : 0,8 liter
Gewicht : 1,3 kg
Afneembaar front : nee
Luidsprekeraansluiting : vast snoer 8 m
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TYPEBESCHRIJVING

- De surround luidsprekerset bestaat uit drie luidsprekers:
Een twee-weg center luidspreker en twee surround
luidsprekers.

- De center luidspreker heeft twee 10 cm woofers en 
een dome tweeter voor de reproductie van natuurlijke
stemmen en spectaculaire effecten. De luidspreker is
magnetisch afgeschermd voor plaatsing in de directe
omgeving van een televisie.

- De surround luidsprekers bestaan uit twee full-range
drivers. Hierdoor ontstaat het voor surround essentiële
diffuse geluidsbeeld dat uit alle richtingen lijkt te komen 
en daardoor de sensatie geeft van zich midden in de 
actie te bevinden.


