
SUBWOOFERY SVS SERII PRO 2000
Całkowite nowe wydanie najpopularniejszych subwooferów SVS oferuje ogromne zwiększenie wydajności. Dzięki innowacyjnemu 
wzmacniaczowi, ulepszonemu przetwornikowi i kontroli przez aplikację na smartfony, osiągnęliśmy niedostępny do tej pory w tym 
przedziale cenowym poziom wydajności i wyrafinowania. Niewiarygodnie niskie częstotliwości i głębokie rozszerzenie basów przy 
najwyższej precyzji. 

›› Potężny i wyrafinowany wzmacniacz Sledge STA-550D  
o mocy 550 W / 1500 W z tranzystorem MOSFET.

›› Głośnik 12” o dużym skoku membrany zapewni potężną     
 moc oraz niespotykane rozciągnięcie niskich częstotliwości 
w połączeniu z najwyższą szczegółowością.
›› Innowacyjny procesor DSP 50 Mhz oferuje precyzję   
 i wyrafinowanie oraz wygodną kontrolę poprzez   
 aplikację na smartfony. 

SB-2000 Pro
Imponujące rozciągnięcie niskich częstotliwości 
i ogromna moc w połączeniu z niezwykłą muzy-
kalnością, zachwyci zarówno miłośników kina 
akcji, jak i audiofilów. Referencyjna wydajność 
subwoofera jeszcze nigdy nie była dostępna 
w takiej cenie i rozmiarze.

PB-2000 Pro
Wstrząsająca moc basów i rozciągnięcie niskich 
częstotliwości aż do 16 Hz.  Zapierające dech 
w piersiach, lecz niezwykle precyzyjne pasmo 
przenoszenia. Podwójne porty maksymalizują 
przepływ powietrza i ruch przetwornika, elimi-
nując turbulencje.

SB-2000 Pro
Subwoofer zapewni ogromną moc wyjściową 
i rozszerzenie niskich częstotliwości zajmując 
jednocześnie niewiele miejsca. Pozwala na to 
niezwykły, cylindryczny kształt, oferowany 
jedynie przez SVS. 

facebook.com/SVSound


SVSound.com


@SVS_Sound


youtube.com/SVS_Sound


@SVS_Sound





facebook.com/SVSound


SVSound.com


@SVS_Sound


youtube.com/SVS_Sound


@SVS_Sound

Całkiem nowy 12-calowy głośnik SVS o dużym skoku membrany
Żelazna pięść w aksamitnej rękawicy. 
Nowy głośnik 12” SVS o dużym skoku membrany z podwójnym silnikiem z magnesami ferrytowymi 
zapewnia wstrząsająca moc basów i rozciągnięcie niskich częstotliwości poniżej 20 Hz przy jednoczesnym 
zachowaniu szybkości transjentów i precyzji. 

WYJĄTKOWA TECHNOLOGIA 
SUBWOOFERÓW SERII 2000 PRO

Wzmacniacz DSP Sledge STA-550D
Ogromna moc i precyzyjna kontrola.
Potężny wzmacniacz DSP Sledge STA-550D o mocy 550 W RMS i 1,500+ W mocy szczytowej, bez wysił-
ku umożliwi wykorzystanie pełnego potencjału 12-calowego głośnika. Innowacyjny projekt łączy w sobie 
wydajność wzmacniacza klasy D z możliwością przenoszenia kolosalnych ilości prądu przez tranzystory 
MOSFET gwarantując wyjątkowe brzmienie subwoofera na każdym poziomie głośności. Wyrafinowany 
procesor DSP o wysokiej rozdzielczości 50 MHz zapewnia nieskazitelne brzmienie dzięki zaawansowane-
mu dostrojeniu do pomieszczenia, optymalizacji pasma przenoszenia, ustawieniom parametrów DSP itp.

Aplikacja SVS na smartfony
Najłatwiejszy sposób sterowania subwooferem i DSP.
Aplikacja do subwooferów SVS pozwala na łatwe kontrolowanie głośności i wielu funkcji DSP 
oraz umożliwia wygodną zmianę ustawień użytkownika dla muzyki, filmów, gier itp. 

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

Właściwości SB-200 Pro PB-2000 Pro PC-200 Pro

Głośnik 12” 12” 12”

Moc ciągła (RMS) 550 W 550 W 550 W

Moc szczytowa 1500 W 1500 W 1500 W

Pasmo przenoszenia ± 3dB 19 - 240 Hz standardowy: 16 - 290 Hz
zamknięty: 17 - 290 Hz

standardowy: 16 - 290 Hz
zamknięty: 17 - 290 Hz

Wykończenie Black Ash, Piano Gloss Black,
Piano Gloss White Black Ash Piano Gloss Black

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 372 x 360 x 395 mm 532 x 440 x 571 mm 872 x 422 x 422 mm

Waga 17,5 kg z maskownicą 29,4 kg z maskownicą 21,5 kg

Konfiguracja obudowy Zamknięta Bass reflex Cylindryczna, bass reflex


