
FB350
Complete Luidsprekerset voor 
Dolby Pro-Logic Surround

• Complete set van 5 luidsprekers speciaal ontwikkeld 

voor weergave van de voor kanalen, het centerkanaal en

achterkanalen in een Dolby Pro-Logic Surround opstelling.

• Twee maal tweeweg magnetisch afgeschermde front

luidsprekers.

• Belastbaarheid continu/muziek 40/80 watt.

• 2-Weg magnetisch afgeschermde center luidspreker.

• Belastbaarheid continu/muziek 80/160 watt.

• Twee maal tweeweg surround luidspreker.

• Belastbaarheid continu/muziek 40/80 watt.

• Beveiliging tegen overbelasting.

• Uitvoering zwart met zwart frontdoek.

• Gekleurde click-fit aansluitingen (center blauw en

surround grijs).

• Afmetingen b x h x d:

front:176 x 310 x 176 mm

center: 412 x 176 x 176 mm

surround: 176 x 310 x 176 mm.
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FB350

Front/surround luidsprekers
Type : tweeweg bassreflex
Frequentiebereik : 90 - 20.000 Hz
Belastbaarheid

continu : 40 watt
muziek : 80 watt

Sound Pressure Level
(1 watt/1 meter) : 89 dB

Materiaal : kunststof
Impedantie : 6 ohm
Luidsprekerdiameter

woofer : 100 mm
tweeter : 30 mm polydome

Volume in/uit : 9/9,6 liter
Gewicht : 1,7 kg
Afneembaar front : ja
Luidsprekeraansluiting : click-fit

Center luidspreker
Type : tweeweg bassreflex
Frequentiebereik : 90 - 20.000 Hz
Belastbaarheid

continu : 80 watt
muziek : 160 watt

Sound Pressure Level
(1 watt/1 meter) : 89 dB

Materiaal : hout met folie
Impedantie : 6 ohm
Luidsprekerdiameter

woofer : 2 x 100 mm
tweeter : 30 mm polydome

Volume in/uit : 12/12,8 liter
Gewicht : 2,7 kg
Afneembaar front : nee
Luidsprekeraansluiting : click-fit
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TYPEBESCHRIJVING

- Deze surround luidsprekerset bestaat uit vijf luidsprekers.
- Speciaal ontworpen in een toekomstige surround

omgeving met gelijke vermogens voor en achter.
- 10 cm woofer (met extra lange uitslag) gecombineerd 

met bassreflex-pijp en een met ferro- fluid gekoelde
dometweeter staan garant voor een krachtig
basfundament en heldere, sprankelend hoge tonen

- Eenvoudige montage door kleur-gecodeerde aansluitingen
De center luidspreker heeft een blauwe draad en wordt
op de blauwe click fit van de versterker of receiver 
aangesloten. Bij surround is voor grijs en bij de front
luidsprekers voor de bekende rood/witte kleuren gekozen.


