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6,5" DVOUPÁSMOVÝ HERMETICKY UTĚSNĚNÝ VENKOVNÍ REPRODUKTOR
Doporučené aplikace: -Venkovní
audio systémy - Hlavní a
podkresové aplikace
- Venkovní domácí kino
- Námořní audio systémy

Výkon:
120 W RMS
50 Hz až 18 kHz (viz obr. 1)
Minimální doporučený výkon 60 W

Ochrana:
Dva nezávislé automaticky
resetovatelné obvody (pro basovou
a výškovou sekci)

Reproduktor StingRay je k dispozici
v matné bílé, matné černé,
s pískovcovou texturou, s texturou
šedého kamene a texturou
nefritově zeleného kamene.

Pohled zepředu

Pohled zezadu

Možnosti volitelné povrchové
úpravy:
Mezi možnosti povrchové úpravy
patří textura, lak nebo lepicí vinylové
aplikace (nejsou součástí balení).
Dále vlastní design/logo/obrázky je možné mít fotografii nebo
dokonce umělecká díla laminovaná
přímo na přední straně reproduk..

Reproduktor Stealth Acoustics
StingRay 6™ je hi-fi 6,5"
dvoupásmový venkovní reproduktor s
plným rozsahem, ochranou proti
povětrnostním vlivům, který využívá
technologii přední utěsněné
vyzařovací plochy krytu bez
přítomnosti mřížek nebo jiných
otvorů. Reproduktor StingRay 6™ se
vyznačuje vyzařovací plochou Fidelity
Glass™ patentovanou společností
Stealth, která je vyrobena z extrémně
odolného a neprostupného skelného
vlákna, jež odolá vlivům slané vody,
slunečního záření nebo extrémních
teplot a přitom bude poskytovat plný
a přirozený zvuk pro poslech hudby
nebo mluveného slova.
StingRay 6™ nabízí oproti tradičním
venkovním reproduktorům silné
výhody. Reproduktor je odolný
povětrnostním vlivům a lze jej umístit
do téměř jakéhokoli venkovního
prostředí. Vyznačuje se CEI/IEC
ochranou proti vniknutí IP 68, která
nabízí maximální ochranu.
Reproduktor StingRay 6™ nedovolí
prachu a vlhkosti vniknout dovnitř
a díky tomu se ideálně hodí pro
libovolné venkovní použití, kde se

Černá povrchová úprava

vyžaduje široké pokrytí, plný zvuk a
maximální odolnost vůči
povětrnostním vlivům.
Elegantní utěsněný zadní kryt je
vyroben z plastu ASA námořní kvality
s ochranou proti UV a maximální
venkovní odolností. Tradiční vstupní
svorky jsou nahrazeny voděodolným
kabelovým výstupem a 2’ kabelovým
spojem odolným proti slunečnímu
záření/vlhkosti.
StingRay 6™ má čtyři standardní
konfigurace uchycení využívající
patentovaný montážní držák, který
zajišťuje jednoduchou vertikální a
horizontální konfiguraci montáže
s namířením reproduktoru dolů nebo
volně stojící podlahovou instalaci. Díky
volitelnému podlahovému stojanu
je možné reproduktor nainstalovat
na různé podklady. Reproduktor je
také kompatibilní s mnoha běžnými
univerzálními otočnými držáky.

Reproduktor Stealth Acoustics
StingRay 6™ integruje vysoce výkonný
6,5" (165mm) kuželový basový
reproduktor a 1" (30mm) neodymový
výškový měnič poskytující plynulou
odezvu v rozsahu 50 Hz až 18 kHz.
Reproduktor obsahuje dva nezávislé
ochranné obvody s automatickým
resetováním (pro výškovou a basovou
sekci), které jej chrání před přetížením
ze zesilovače.
StingRay 6™ je nabízen v matné černé,
matné bílé barvě, v textuře pískovce,
šedého kamene a nefritově zeleného
kamene nebo jej lze nalakovat dle
vlastních představ či potáhnout
vinylem, aby se hodil do téměř
každého prostředí.

Zcela neviditelná Audio řešení

Možnosti standardní povrchové
úpravy:

technické specifikace

Specifikace produktu

Venkovní reproduktor StingRay6 je dvoupásmový s plným
rozsahem poskytující kmitočet od 50 Hz do 18 kHz.
Reproduktor využívá neproniknutelný přední vyzařující
panel s minimální vyzařovací plochou 755" čtverečních (1
806 cm2). Reproduktor je zcela uzavřený a nabízí ochranu
IP-68 podle CEI/IEC 60529 pro maximální ochranu
před vniknutím vlhkosti a prachu.

Frekvenční odezva:
50 Hz až 18 kHz (viz obr. 1)

Prostorové pokrytí je 170 stupňů v horizontální i vertikální
rovině v celém provozním kmitočtovém rozsahu. Systém
reproduktoru obsahuje vysoce kvalitní, nízkoprofilový a
vysoce výkonný 6,5" (165 m) kónický basový reproduktor a
1" (30mm) neodymový výškový měnič.

Citlivost:
83 dB (1 W / 1 metr)

Reproduktor má minimální citlivost 83 dB, 1 W / 1 metr,
s kapacitou výkonu 120 W RMS podle normy EIS RS-426-A.
Reproduktor má dva nezávislé ochranné obvody
s automatickým resetováním, jeden pro výškovou a jeden
pro basovou sekci. Rozměry reproduktoru jsou
14–7/8" (378 mm) × 10–7/8" (276 mm) × 3–13/16" (97 mm)
a lze jej namontovat na stěnu nebo na strop naplocho nebo
v úhlu 45 stupňů pomocí dodávaného montážního držáku,
lze jej namontovat jako volně stojící pomocí volitelného
podlahového stojanu nebo jej lze polohovat pomocí
volitelných polohovatelných montážních držáků.
Mezi povrchové úpravy reproduktoru patří standardně
matná černá, matná bílá, textura pískovce, šedého kamene
a nefritově zeleného kamene nebo jej lze dodat s vlastní
povrchovou úpravou v laku nebo vinylové úpravě podle
konkrétních požadavků. Vlastní design/logo/obrázky - je
možné mít skutečnou fotografii nebo dokonce umělecká
díla laminovaná přímo na přední straně reproduktoru.

Impedance systému:
jmenovitá, 8 Ω

Výkon:
120 W RMS
60 W minimální doporučený výkon
Ochrana:
Dva nezávislé automaticky resetovatelné obvody (pro
výškovou a basovou sekci)

Reproduktory:
Výšky: 1" (30mm) neodymový měnič
Basy: 6,5" (165mm) basový reproduktor

Prostorové pokrytí:
170 stupňů vertikálně a horizontálně
Rozměry:
Šířka: 14–7/8" (378 mm)
Výška: 10–7/8" (276 mm)
Hloubka: 3–13/16" (97 mm)
Rozsah teploty:
Schopný plného provozu v rozsahu 0 °F (–17 °C) až 150 °F
(60 °C)
Ochrana proti vlivům prostředí::
IP-68 podle CEI/IEC 60529
Hmotnost výrobku:
12 lbs. (6 kg)
Přepravní hmotnost:
31 lbs. (14 kg) na dvojici
18 lbs. (9 kg) na jeden
Dodávané příslušenství:
Montážní držák na klíč
Montážní šrouby

14-7/8” (378 mm)
10-7/8” (276 mm)

3-13/16” (97 mm)
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Volitelné příslušenství:
SRGSTK Podlahový stojan
SRUB Zátěžový montážní držák
SRSM-33 Polohovatelný držák

14-7/8” (378 mm)
10-7/8” (276 mm)

100

3-13/16” (97 mm)

Decibely (dB)
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6,5" DVOUPÁSMOVÝ HERMETICKY UTĚSNĚNÝ
VENKOVNÍ REPRODUKTOR
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Obrázek
1: Frekvenční odezva (na běžné stěně se čtyřmi
60
nátěry barvou
aplikovanou
plochu
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reproduktoru).
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Výhradní distributor pro ČR: Stakohome Innovation s. r. o.
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