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KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

SN 260 

Ozvučení sauny, ať už v domácím prostředí, nebo 

v komerčním wellness centru, patří k populárním. 

Sortiment ozvučovací techniky nyní rozšiřuje nová 

stereofonní reprosoustava SN 260. Svým provedením 

patří mezi první na světovém trhu. Jde totiž o hotovou 

reprosoustavu, ne o reproduktor pro vestavbu.

Dosavadní ozvučení sauny znamenalo vyvrtat otvory 

do dřevěné konstrukce sauny a poté osadit reproduk-

tory. Víme ovšem, že na ozvučení se často zapomíná, 

a tak pro ty, kteří již mají saunu postavenou, pro ty, 

kteří nechtějí do dřevěné konstrukce dodatečně vrtat, 

nebo to konstrukce saunové kabiny ani neumožňuje, 

přicházíme s řešením, jehož instalace je nejméně 

náročná. Reprosoustavu SN 260 pouze zasunete 

pod lavici sauny a kabeláž vyvedete k zesilovači vně 

sauny. Není potřeba nic vrtat, ani šroubovat, kon-

strukci sauny nijak nenarušíte, pouze reprosoustavu 

zasunete pod lavici. 

Stereofonní reprosoustava SN 260 je tvořena dřevě-

nou klecí z lipového dřeva, která odolává teplotám 

až 50 °C. To je dostatečná rezerva, protože na zemi, 

pod nejnižší lavicí, kde se reprosoustava zasunuje, 

teploty bývají samozřejmě nižší. Provedení je také 

vlhkuodolné. 

V kleci jsou osazeny dvě reprosoustavy s 6“ basovými 

reproduktory a s kvalitními výškovými reproduktory 

s textilní kalotami. Tyto reprosoustavy mají vysoký 

stupeň krytí IP 66. Na zadní straně najdete připojo-

vací terminály pro připojení kabelu levého a pravého 

kanálu od vašeho budícího zesilovače. Jako budící 

zesilovače doporučujeme ty z řady Dexon JPM xxxx, 

které mohou být zcela obyčejné, s Bluetooth konekti-

vitou, či dokonce s internetovými rádii a streamová-

ním po WiFi i LAN.

Zvukový projev SN 260 je velice příjemný pro hudbu 

(dostatek basů), čímž vylepšíte atmosféru sanování 

a je s výbornou srozumitelností řeči, kterou třeba 

oceníte při poslechu audio knih. 

Reprosoustava do saunySN 260



Technická data

- stereofonní provedení
- vestavěny dvě reprosoustavy
- používají 6,5“ basové reproduktory 
- používají výškové reproduktory s 25mm kmitací cívkami a hed-
vábnými kalotami
- výkon 2× 40 W rms / 2× 80 W max. 
- impedance 2× 8 Ω
- frekvenční rozsah 65 – 20 000 Hz / -10 dB
- citlivost 2× 94 dB / 1W, 1m
- max. SPL 113 dB / 1 m
- směrovost 120 ° horizontálně × 60° vertikálně
-  vestavěné reprosoustavy mají uzavřené ozvučnice z bílého ABS 

plastu
- dvoupásmové výhybky se strmostí 6 dB / oct.
- bílé kovové přední mřížky s nerezovou úpravou a lakem

- připojení pomocí dvou šroubovacích terminálů na zadní straně
- kompatibilní se zesilovači Dexon řady JPM xxxx
-  vnější ochranná klec vyrobena z dřeva lípy, které je vhodné pro 

zařízení sauny
- pro dřevěnou klec nejsou použity žádné laky ani lepidla, nehrozí 
vypařování pachu dřeva ani vylučování jeho smoly
- vnější ochranná klec je záměrně bez povrchové úpravy
- stupeň krytí IP 66
- šroubovací připojovací terminály
- pracovní teplota -20 – +50 °C
- rozměry 1000 × 250 × 270 mm
- hmotnost 12,4 kg
- pro umístění na zem pod lavici sauny
- příjemné podání hudby i srozumitelné podání řeči
Kat. č.: 03 270 ks
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