
Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. © 2021 Klipsch Group, Inc. Klipsch
i Tractrix są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Klipsch Group, Inc. będącego w całości 
własnością Voxx International Corporation.

Konsbud Hi-Fi Sp. z o.o. ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 750-23-22, e-mail: info@konsbud-hifi.pl, www.konsbud-hifi.pl

Typ systemu Aktywny System 2.1

Moc 220 W szczytowa, Gł. satelitarny: 35 W 
/ Kanał, Subwoofer: 150 W

Pasmo przenoszenia 29 Hz - 20 kHz

Materiał obudowy MDF

Typ obudowy Gł. satelitarny: zamknięta
Subwoofer: bass-reflex przez skierowany 
do tyłu port

Głośnik wysokotonowy 
(satelitarny)

1” Polimerowy, hybrydowa tuba 
Tractrix® 

Głośnik niskotonowy 
(satelitarny) 4” Polyfiber

Głośnik niskotonowy 
(subwoofer) 8” Polyfiber, o długim skoku membrany 

Wejścia Połączenie bezprzewodowe Bluetooth
Analogowe stereo RCA
USB-A

Maksymalna wydajność
akustyczna 110 dB

Wykończenie Black Ash, Walnut

Napięcie 120 V - 240 V

Waga Gł. satelitarny: 0.68 kg
Subwoofer: 6.35 kg

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) Gł. satelitarny : 20.3 x 14 x 11 cm
Subwoofer: 30.5 x 25.4 x 38 cm

Specyfikacje
Ciesz się wydajnym dźwiękiem z potężnego i pięknie wykonanego systemu 
stereo.

WYŚMIENITE WZORNICTWO POŁOWY WIEKU
Seria aktywnych systemów audio Klipsch Heritage Wireless łączy w sobie 
dziedzictwo brzmienia i klasycznego wzornictwa Paula W. Klipsch’a z naj-
nowocześniejszymi technologiami poprzez wysokiej jakości materiały.

KOMPAKTOWY, WYDAJNY SYSTEM
System głośników ProMedia Heritage 2.1 kontynuuje tradycję wysokiej 
jakości dźwięku Klipsch. Wykorzystując opatentowaną technologię aku-
styczną i filozofię inżynierii stawiającą na czele wydajność, ProMedia He-
ritage 2.1 jest idealnym systemem do domowego biura, stacji roboczej 
lub gier.

BEZPRZEWODOWE PRZESYŁANIE STRUMIENIOWE Z DOWOLNEGO 
KOMPUTERA LUB URZĄDZENIA
Technologia Bluetooth® pozwala na całkowicie bezprzewodowe przesy-
łanie z dowolnego komputera, smartfona, tabletu lub urządzenia obsłu-
gującego technologię Bluetooth®. Słuchaj ulubionej muzyki i zarządzaj nią 
z dowolnego miejsca w pomieszczeniu.

PRAWDZIWE HI-FI - BEZ DODATKOWEGO WZMACNIACZA 
Umieszczone w ProMedia Heritage 2.1 indywidualne wzmacniacze o ultra 
niskim poziomie szumów, zaprojektowane zostały z myślą o maksymalnej 
wydajności systemu i wyeliminowaniu potrzeby zewnętrznego wzmocnie-
nia. Światowej klasy inżynierowie Klipsch wybrali i dopracowali kompo-
nenty tak, aby idealnie do siebie pasowały, dzięki czemu system oferuje 
pełne i porywające brzmienie. 

PRECYZYJNY, CZYSTY, WYDAJNY DŹWIĘK – SYGNATURA KLIPSCH
System ProMedia Heritage 2.1 wykorzystuje 1” głośniki wysokotonowe 
z miękką kopułką i opatentowaną geometrię Tractrix®, która jest siłą na-
pędową niezwykle precyzyjnej akustyki Klipsch. Każdy monitor posiada 
3-calowy głośnik niskotonowy o dużym skoku membrany. 

NAJLEPSZY W KLASIE SUBWOOFER
Najlepszy w swojej klasie 8-calowy subwoofer ze wzmacniaczem 100 
W gwarantuje najgłębszy, wyjątkowo muzykalny bas. Subwoofer posiada 
skierowany do tyłu port zapewniający porywający dźwięk, który można 
naprawdę poczuć.

PROSTA KONFIGURACJA, ŁATWY W UŻYCIU
Pojedynczy przewód zasilający i łatwy do podłączenia kabel głośnikowy 
zapewnia gotowość do pracy w ciągu kilku minut od rozpakowania sys-
temu. Regulacja na wyciągnięcie ręki i szybka łączność bezprzewodowa 
gwarantują wygodną konfigurację, dzięki czemu możesz od razu cieszyć się 
wyjątkowym dźwiękiem.

LEGENDARNY, DYNAMICZNY
 I SZCZEGÓŁOWY DŹWIĘK 
KLIPSCH OD 1946 ROKU 

KOMPATYBILNY Z KAŻDYM 
LAPTOPEM, TELEFONEM 

LUB TABLETEM 

IDEALNY DO GIER, MUZYKI, 
FILMÓW, STACJI ROBOCZEJ 

LUB DOMOWEGO BIURA 


