REPROSOUSTAVY HIFI ŘADY LARGO
TEL.: 596 321 160 - WWW.DEXON.CZ

O nových reprosoustavách řady Largo můžeme směle říci,
že ve své cenové kategorii posouvají laťku designového zpracování i zvukového projevu. Více, než roční vývoj je opravdu znát a výsledek si nezadá s mnohem dražší konkurencí.
Vzhled
Jejich vzhled je praktický a luxusní zároveň. Horní a přední stěna
je matně černá, potažena speciální folii imitující kůži. Boční a zadní stěna je tmavě hnědá, s barevným nádechem dřeva třešně. Tím,
že jsme zvolili černohnědou kombinaci, usnadňujeme kombinování s vašim nábytkem. Chcete-li reprosoustavy černé, postačí je více zasunout vedle nábytku. Naopak, zalíbil-li se vám vzor dřeva,
doporučujeme reprosoustavy mírně povytáhnout a natočit.
Určitě se vám zalíbí i zaoblené hrany, m.j, z důvodu, abychom minimalizovali vzniklé difrakční jevy. Další designovou vychytávkou
je nakloněná přední stěna, čímž vyrovnáváme fázové posuvy vůči výškové sekci. Součástí každého balení je i odnímatelný přední
rámeček s průzvučnou tkaninou černé barvy.

NOVINKA!

- špičkový zvuk, moderní design
- vzhled - imitace kůže a dřeva
- zaoblené hrany, nakloněná stěna
- univerzální černohnědé provedení
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Reprosoustavy Largo můžete dovybavit odhmotňovacími nožkami.

!

Konstrukce
Samotné ozvučnice jsou konstruovány z 20 mm MDF s několika
příčkami a vyztuženími. Používáme vytlumení speciálním akustickým materiálem a bassreflexové nátrubky, jež jsou výrazně zaoblené z obou stran. Basové reproduktory mají polypropylénovou
membránu s polygumovým závěsem, který vykazuje vysoké hodnoty tlumení. Středobasový používá speciálního tvaru prachovky
pro rozšíření frekvenčního rozsahu. Výškový reproduktor má textilní kalotu. Tyto kvalitní reproduktory s propracovanou výhybkou
jsou základem kvalitní konstrukce s kvalitním zvukem. Reprosoustavy jsou opatřeny masivními šroubovacími svorkami, navíc Largo 130 umožňuje napojení systémem Bi Wiring nebo Bi Ampling.
Zvuk
Postačila by krátká věta: „Budete jim nadšeni.“ Již při prvním poslechu se nadchnete pro zvukovou vyváženost. Žádné zaduněné
basy, žádné ucinkané výšky, zastřené středy. Ne, u řady Largo čekejte zvukovou kvalitu, čistotu projevu a zvuk, který vás neunaví
ani po hodinovém poslechu. Reprosoustavám Largo je jedno, jestli je zapojíte na stereo nebo do domácího kina. Svou práci odvedou na jedničku.

počet pásem
typ reprosoustavy
basový reproduktor
středobasový reproduktor
výškový reproduktor
výkon rms / max.
impedance
citlivost
frekvenční rozsah
bassreﬂexové nátrubky
typ ozvučnice
terminál
rozměry
hmotnost 1 ks
vhodné umístění
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Largo 70
2
HiFi, regálová, satelitní
5,25“
1“ kalotový
35 / 80 W
6
89 dB / 1W, 1m
55 - 20 000 Hz
2× na přední stěně
bassreﬂex
jednoduchý
195 × 330 × 257 mm
5,5 kg
stojan, nábytek, držákem na stěnu

Largo 120
2
HiFi, centrální
2x 5,25“
1“ kalotový
50 / 110 W
6
90 dB / 1W, 1m
50 - 20 000 Hz
2× na přední stěně
bassreﬂex, d‘Appolito
jednoduchý
551 × 207 × 227 mm
7,6 kg
nábytek, u televizoru

Largo 70 regálová
Kat. č.: 08 100 .................... pár

Largo 120 centrální
Kat. č.: 08 101 ......................ks

Largo 130 sloupová
Kat. č.: 08 102 .................... pár
Largo 130
2,5
HiFi, sloupová
6,5“
6,5“
1“ kalotový
80 / 150 W
4
92 dB / 1W, 1m
32 - 20 000 Hz
1× na přední, 1× na zadní stěně
bassreﬂex
bi-wiring, bi-ampling
240 × 1045 × 310 mm
22,1 kg
podlaha

SESTAVY DOMÁCÍHO KINA
Largo set 70
sestava reprosoustav 5.1 malá
výkon 2 × 35 / 80 W přední + 2 × 35 / 80 W zadní + 100 W
subwoofer, frekvenční rozsah 28 - 20 000 Hz, sestava obsahuje 2 páry Largo 70, 1 ks Largo 120, 1 ks SUB 800A
Kat. č.: 08 103 ..................................sada

Largo set 130
sestava reprosoustav 5.1 velká
výkon 2 × 80 / 150 W přední + 2 × 35 / 80 W zadní
+ 150 W subwoofer, frekvenční rozsah 26 - 20 000 Hz,
sestava o
obsahuje 1 pár Largo 130, 1 pár Largo 70,
1 ks Larg
Largo 120, 1 ks SUB 1200A
Kat. č.: 0
08 104 ..................................sada
Další Hiﬁ reprosoustavy
na str. 69 - 71

NOVINKA!

!

Largo 70 doporučujeme
umístit na Stojan Hiﬁ 700,
viz str. 82

SUB 1200A, 800A aktivní subwoofery
také IP a WiFi
Komfortní IP verze (str. 64)
Připojení přes WiFi (str. 34)

NOVINKA!

- bassreﬂexová ozvučnice s 12““ (8
(8“)reproduktorem
8“)reproduktorem
- výkon 150 (100) W rms / 220 (150) W max.
- nastavitelná aktivní výhybka 40 – 195 (46 - 250) Hz se strmostí 18 (22) dB / oct.
- regulace hlasitosti
- přepínač invertování fáze
- spínač funkce automatického zapnutí / vypnutí podle přítomnosti signálu
- reproduktorové vstupy se šroubovacími svorkami
- linkový stereofonní vstup přes konektory Cinch
- monofonní subwooferový vstup přes konektor Cinch, na kterém není uplatňována výhybka
- indikátor zapnutí
- basový reproduktor s ocelovým košem, gumovým závěsem
a graﬁtovanou zesílenou membránou
- odnímatelný rámeček s černou průzvučnou tkaninou
- povrchová úprava – černý PU lak

aný transformátor
- nízkošumový spína
spínaný
- skříň vyrobená z 22 mm MDF desky
- vnitřní výztuhy
- plastové robustní nožky
- frekvenční rozsah 26 – 195 (28 – 250) Hz
- zkreslení THD + N < 0,3 (0,08) %
- odstup S/N > 94 (96) dB
- vstupní citlivost 200 (205) mV / linkový
vstup, 3 V / reproduktorový vstup
- citlivost audia pro automatické sepnutí 3 mV
- čas automatického vypnutí 15 (22) min
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- hmotnost 13,5 (8) kg
- rozměry 360 × 497 × 415 (270 × 377 × 325) mm
- kompatibilní s reproduktory pro vestavné ozvučení

Reprosoustavy
R
t
HiFi

Další subwoofer
na str. 75

SUB 1200A Kat. č.: 08 051 ...............ks
SUB 800A Kat. č.: 08 050 ...............ks
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REPROSOUSTAVY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
TEL.: 596 321 160 - WWW.DEXON.CZ

SP 212 satelitní minireprosoustava pro kombinaci se subwooferem
SP 212 vynikají především malým rozměrem, ale také kvalitním zvukem, zvláště ve spojení s HiFi subwooferem. Najdou uplatnění především v místech instalace s nedostatkem prostoru, v obývacích pokojích, v prodejnách s módou, barech a kavárnách. Reprosoustavy
mají vlastní kloubový držák s možností natáčení a naklánění.
- univerzální satelitní reprosoustavy pro
kombinaci se subwooferem
- 3“ koaxiální reproduktor s kalotovým výškovým reproduktorem
- instalace na kloubový držák, je součástí dodávky
- možnost natáčení, naklánění
- možnost zavěšení
- uzavřená ozvučnice z bílého ABS plastu
- odnímatelný rámeček s průzvučnou

tkaninou
- pérkový připojovací terminál
- výkon 10 / 20 W
- nominální impedance 8 
- citlivost 84 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah
129 - 20 000 Hz / ± 10 dB
- příruba kloub. držáku na zdi
52 × 71 mm
- rozměry 87 × 87 × 112 mm

SESTAVA SE SUBWOOFEREM
VIZ STR. 70

SP 212 bílá
Kat. č.: 03 427 ....................................................... pár
SP 212 černá
Kat. č.: 03 425 ....................................................... pár
4 páry SP 212 černá + subwoofer SUB 800A Kat. č.: 03 426 ......sada

PS 140 přepínač reprosoustav 1/4
- pro napojení 4 párů reprosoustav na jeden stereo výstup a následné spínání
- 1 stereo vstup pérkovými svorkami na zesilovač
- 4 stereo výstupy pérkovými svorkami na
reprosoustavy
- 1 stereo přímé odbočení ze vstupu pérkovými svorkami na reprosoustavy
- box se 4 nezávislými spínači
- dokáže přenést výkon až 200 W rms
- POZOR! Přepínač nijak neupravuje a nehlídá vzniklou impedanci vůči zesilovači.
Sepnutím dvou a více reprosoustav může

hrozit zničení budícího zesilovače! Např.
sepnutím dvou 8 reprosoustav je zesilovač zatěžován impedancí jen 4 , sepnutím všech 4 8 reprosoustav, zatěžujeme
zesilovač impedancí jen 2 
- sepnutelná pojistka proti přetížení vstupu.
Vypnutím pojistky na zadním panelu se
vystavujeme nebezpečí přetížení budícího zesilovače, je-li sepnuto více výstupů
najednou, viz výše.
- rozměry 215 × 46 × 125 mm
Kat. č.: 27 698 ......................................ks

Kloubové držáky, stojany

Kloubový držák plastový
- možnost natočení reprosoustavy v obou směrech
VÝPRODEJ
- balení obsahuje montážní materiál
- vzdálenost přírub 50 mm
- rozměry přírub 40 × 82 mm
- vyrobeno z houževnatého plastu Nylon66, barva bílá
- robustní konstrukce
- uchycení pomocí 2 šroubů na každé
přírubě
- velmi vhodné pro satelitní repro
- nosnost 6 kg
Kat. č.: 12 427 .................................... pár

Kloubový držák kovový #2
- natočení ve dvou směrech
ernění
- celokov. hliníkové provedení + černění
oubů s imbu- zajištění pozice pomocí dvou šroubů
sovou hlavou
- pevné zajištění pozice díky tisícihranu v obou kloubech
- poloha přírub vůči sobě 90°
- základnová příruba 82 × 52 mm
- vzdálenost přírub cca 120 mm
oubů na každé přírubě
- instalace na stěnu pomocí 2 šroubů
- otvory pro instalační šrouby Ø 7,5 mm
- nosnost 25 kg, hmotnost 0,2 kg
- vhodný pro instalaci satelitních reprosoustav na stěnu
Kat. č.: 12 438 ..................... ks
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Stojan Hiﬁ 700 mm
dřevěný
- design odpovídající reprosoustavám Largo
NOVINKA!
- vyrobeno z MDF a DTD
ného
- univerzální dvě varianty barevného
provedení
- zaoblené hrany, moderní design
- výška 680 mm
- 1 noha + horní + dolní podstava
- dolní podstava 239 × 249 × 15 mm
- horní podstava 179 × 219 × 15 mm
- protiskluzné nožky na horní i dolní
podstavě
- dodáváno v rozmontovaném stavu
- povrchová úprava vinylovou folii
a nástřikem polyuretanovým lakem
- doporučujeme dokoupit nízké odhmotňovací nožky
Kat. č.: 12 346 nebo 12 342
- hmotnost 3,9 kg / 1 ks
hnědočerný
Kat. č.: 15 225 .................... pár
celočerný
Kat. č.: 15 226 .................... pár

