
FB698
Luidsprekerboxen

• Hoogrendement twee-weg luidspreker.

• Belastbaarheid continu/muziek 120/240 W.

• Vergulde schroefaansluitingen.

• Beveiliging tegen overbelasting met LED-indicatie 
(geel bij maximaal vermogen en rood als de beveiliging
ingeschakeld is).

• Uitstekende muziekweergave en unieke moderne
vormgeving door computer- optimalisatie (CAD)
gecombineerd met uitgebreide luistertests.

• De twee vernieuwde 18 cm grote woofers kunnen een
lange en lineaire slag maken voor een ‘droge’ zuivere 
lage-tonenweergave.

• 25 mm ‘dome’ hogetonen luidspreker met ferro-fluid
koeling.

• Uitvoering: zwart.

• Afmetingen (b x h x d): 230 x 860 x 250 mm.

• Standaardverpakking: 2 stuks.
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FB698

Type : tweeweg bassreflex
Frequentiebereik : 38 - 20.000 Hz
Belastbaarheid : continu 120 watt

: muziek 240 watt
Sound Pressure Level 
(1 watt/1 meter) : 89 dB
Materiaal : hout met zwarte folie
Impedantie : 6 ohm
Cross-over frequentie : 4000 Hz
Luidsprekerdiameter : woofer 2 x 180 mm

: tweeter 25 mm dome
Volume in/uit : 37/53 liter
Gewicht : ca 12 kg
Afneembaar front : ja
Luidsprekeraansluiting : vergulde schroef

PRODUCTINFORMATIE

PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN - Wijzigingen voorbehouden - Juli 1998

TYPEBESCHRIJVING

- De FB 698 past in de 600-serie luidsprekers met onder
andere de FB 642, FB 652 en FB 692. De FB 698 is een
krachtige luidspreker, staat op de vloer en heeft een
uitstekend prijs/prestatie-verhouding.

- Beveiliging tegen overbelasting.
De muziek van vandaag bevat veel en harde hoge tonen,
veelal van digitale bronnen zoals synthesizers, daarom is
een zichtbare beveiliging tegen overbelasting ingebouwd.
Als de gele LED brandt loopt de luidspreker tegen zijn
maximum vermogen.Als de rode LED brandt is de
beveiliging actief en wordt de energie naar de tweeter
uitgeschakeld.

- Geluidskwaliteit.
Twee 18 cm woofers (met extra lange uitslag) gecom-
bineerd met tweevoudige basreflex-pijp en een met ferro-
fluid gekoelde ‘dome’ tweeter staan garant voor een
krachtig basfundament en heldere, sprankelend hoge
tonen.

- Luidsprekeraansluiting.
Vergulde zware schroefaansluitingen geschikt voor zowel
aansluiten van dikke luidsprekerkabels als de zogenaamde
banaan stekkers.


