
TTL12-S/WP

PASYWNY SUBWOOFER OPIS

G£ÓWNE CECHY
�  Zintegrowany precyzyjny system podwieszania u³atwiaj¹cy integracjê  
 klastrów podwieszanych i stackowanych
�  Bardzo kompaktowy rozmiar (390x 538x530mm)
�  Maksymalny poziom wyj�ciowy do rozmiaru - dostêpny na rynku
�  Minimalna waga
�  Wysokiej mocy neodymowy 12� przetwornik
�  Wodoszczelne wielopinowe z³¹cze IP67
�  Obudowa ze sklejki brzozy ba³tyckiej

G£ÓWNE ZASTOSOWANIE
�  Zewnêtrzne nag³o�nienie d�wiêkiem
�  Ma³e teatry i kluby
�  Jednolita integracja z systemem TTL31 WP
�  Przeno�ne i instalacyjne systemy audio-wizualne
�  Domy modlitwy
�  Systemy odtwarzania Surround

TTL12-SWP to ekstremalnie kompaktowy subwoofer, zaprojektowany do 
po³¹czenia z systemem g³o�nikowym TT31-WP, do profesjonalnych aplikacji 
wewn¹trz i na zewn¹trz budynków. Bazuj¹c na konstrukcji band pass, z 
nowym neodymowym przetwornikiem 12� z cewk¹ 4� i du¿ym 
wychyleniem membrany, otrzymali�my ekstremalnie p³ask¹ charakterystykê 
przenoszenia, z maksymaln¹ moc¹, i w porównaniu do innych 12� 
przetworników, najni¿sz¹ stratê mocy.
W pe³ni zoptymalizowana konstrukcja nabiegunnika, generuje minimaln¹ 
ilo�æ modulacji strumienia magnetycznego, a unikatowy podwójnie 
wymuszony system ch³odzenia, gwarantuje efektywne studzenie cewki przy 
du¿ych mocach, i minimalnych stratach energii.
Po³¹czenia do wzmacniaczy s¹ zrealizowane poprzez z³¹cze wielopinowe z 
ochron¹ IP67. Grill jest wykonany z niestandardowo perforowanego 
aluminium, z membran¹ z w³ókna z otwartymi komórkami na pod³o¿u z 
wodoodpornej tkaniny. 
Obudowa wykonana jest z wielowarstwowej sklejki brzozy ba³tyckiej, 
wykoñczona bardzo odpornym, teksturowanym czarnym lakierem 
poliuretanowym. Mechaniczny system podwieszania i orientacji wykonany 
jest ze stali wysokiej jako�ci, bardzo precyzyjnym i jednocze�nie ³atwym w 
u¿yciu. System podwieszania jest bezpo�rednio po³¹czony z aluminiowymi 
bokami obudowy.
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NUMER KATALOGOWY
13000253

www.rcf.itProdukty RCF s¹ ci¹gle udoskonalane. Specyfikacja mo¿e ulec zmianie bez powiadomienia.

WYMIARY (Wszystkie dane w mm)

SPECYFIKACJA AKUSTYCZNA
Pasmo przenoszenia (-10 dB): 40 Hz ÷ 120 Hz
Max SPL: 124 dB
Czu³o�æ 1W/1m: 94 dB
Woofer: 12� neo, 4� cewka
Moc znamionowa: 700 W

SEKCJA WEJ�CIOWA
Impedancja wej�ciowa: 8 Ω
Z³¹cze wej�ciowe: AMPHENOL eco/mate IP67
Z³¹cze wyj�ciowe: AMPHENOL eco/mate IP67

SPECYFIKACJA MECHANICZNA
Obudowa: sklejka brzozowa
Wymiary: 390x 538x 530mm
Waga: 35.8 kg
Hardware: Zaczepy do podwieszania, pole monta¿owe
Uchwyty: 2 na bokach
Kolor: Czarny

AC 4PIN TTL31 NXL23 Kit 4 pinów do ³¹czenia modu³ów TTL31-A

AC TT PMA Pole mount cap for TTS18, TTS18-A, TTS28 and 
TTS28-A subwoofer.

AC M20-PLATE Pole monta¿owe na sztycê z gwintem M20.

AC PRO-LF Stalowy profesjonalny adapter do statywów
g³o�nikowych, �rednica 35 mm. Obci¹¿enie do 
50Kg, Waga 0.7 Kg, H 27.5 cm

AC PRO-PM Stalowa sztyca g³o�nikowa do stawiania satelit
na subwoferze. �rednica 35 mm. Obci¹¿enie do
35Kg, Waga 2.4 Kg, H MIN/MAX 95cm/137cm

AC PMA Sztyca g³o�nikowa

AC PM M20 Sztyca g³o�nikowa z gwintem M20 do kolumn
 TT22, TT22-A, TT25 oraz TT25-A.

AKCESORIA
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