
MX900
Luidsprekerset met geïntegreerde 
Dolby Pro-Logic voorversterker

• Unieke eenvoudige methode om de bestaande huiskamer
om te bouwen naar een Dolby Pro-Logic Surround Home
Theater.

• Center luidspreker (b.v. te plaatsen op de tv) met
ingangen voor vier bronnen zoals TV,VCR, CD en een extra
bron. Ingebouwde center/surround versterker en geregelde
uitgang t.b.v. de front luidsprekers voor aansluiten op de
audio-installatie.

• Vermogen: surround 2 x 45 W, center 45 W muziek.
• Center luidspreker is magnetisch afgeschermd.
• Bijgeleverde audio/video-afstandsbediening.
• Via testtoon is de vierkanaals balans naar persoonlijke

voorkeur in te stellen.
• Twee ingangen en een uitgang voor beeld.
• Pre-out uitgang voor front luidsprekers, subwoofer en

surround.
• Uitvoering in zwart met zwart frontdoek.
• Surround luidsprekers inclusief luidsprekersnoer met

klapsteun voor eventuele bevestiging aan de muur.
• Afmetingen (b x h x d):

set: 420 x 160 x 240 mm
surround luidsprekers: 135 x 190 x 90 mm.
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MX900

Versterker in center box
Uitgangsvermogen : center 25/45 W

: surround 2 x 25/45 W
Vervorming (8 ohm) : 0,09 %
Frequentiebereik : 60 - 20.000 Hz
Achterkanaal ‘delay’ : vast 20 msec
Ingangsgevoeligheid

CD/CDV/CD : 350 µV bij 22 kW
Video : 1V p-p/75 W

Uitgangen
Video : 1V p-p/75 W
Front luidsprekers : pre-out cinch (1V/10 kW)
Surround L+R : pre-out cinch + click fit  

(1V/10 kW)
Centerluidspreker : pre-out cinch  (1V/10 kW)

Afstandsbediening
Zender : audio/video, bijgeleverd
Ontvanger : in center luidspreker

Algemeen
Voeding : 220/230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen : 10 - 100 W
Gewicht : ca. 4,5 kg.

Center luidspreker
Type : tweeweg bass reflex
Frequentiebereik : 75 - 20.000 Hz
Belastbaarheid : continu 25 watt

: muziek 45 watt
Sound Pressure Level 
(1 watt/1 meter) : 89 dB
Luidsprekerdiameter : woofer 2 x 100 mm

: tweeter 50 mm cone
Afneembaar front : nee.

Surround luidsprekers
Type : gesloten
Frequentiebereik : 150 - 20.000 Hz
Belastbaarheid : continu 25 watt

: muziek 45 watt
Sound Pressure Level 
(1 watt/1 meter) : 88 dB
Materiaal : zwart
Luidsprekerdiameter : full-range
Gewicht : 0,8 kg
Afneembaar front : nee
Luidsprekeraansluiting : vast snoer 8 m
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DOLBY PRO-LOGIC

- Dolby Pro-Logic surround is een systeem om op een 
relatief eenvoudige manier het uiterst realistische 
rondom-effect, dat al jaren wordt toegepast in theaters,
beschikbaar te maken voor de woonkamer. Niet alleen 
voor diegene die recht voor de tv zit maar voor iedereen 
die kijkt. In principe heeft men nodig een (stereo) 
televisie, (HiFi)videorecorder of CD-i met cartridge en 
een tuner-versterker met 5 luidsprekerboxen.

- Het essentieele verschil tussen Dolby Pro-Logic en 
'gewoon' surround is dat men met Dolby Pro-Logic 
Surround midden in de actie zit. Het hoofdgeluid is 
hoorbaar via de twee voorkanalen. De center luidspreker
koppelt de stemmen aan het televisiebeeld en de 
achtergrondgeluiden zoals regen, overvliegende 
straaljagers en rondomgeluiden tijdens een voetbalmatch 
etc. komen via de achter (surround) kanalen.

- Naast Dolby Pro-Logic zijn, via een Digital Signal 
Processor, speciale effecten toe te voegen aan alle 
(mono) bronnen.


