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KOMPAKTOWE SUBWOOFERY

SB12-NSD – Najwyższy standard kompaktowych subwooferów
Nie daj się zwieść niewielkiemu rozmiarowi SB12-NSD - SVS zapewnia tak mocny i czysty bas, że zaczniesz 
szukać ukrytego w pokoju większego subwoofera. Nasz sekret? Komponenty najwyższej jakości, najbardziej 
wyrafinowane oprogramowanie DSP i podzespoły w branży oraz nieustanna obsesja na punkcie wydobycia 
największej mocy z subwoofera tej wielkości.

Specyfikacje:

◦ Skierowany do przodu przetwornik NSD12”
◦ Wzmacniacz: Sledge STA-400D, 400 W.
◦ Wysokiej jakości wykończenie: czarny winyl 
◦ Ochronna, stalowa maskownica redukująca rezonans
◦ Sztywna, wzmocniona obudowa z płyty MDF
◦ 23–270 Hz +/- 3 dB
◦ Wymiary (wys. x szer. x gł.): 37 x 36 x 36 cm
◦ Waga: 16 kg
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Niewielki rozmiar – zdumiewająca moc. Tylko od SVS
Mierzący niecałe 35 cm po bokach i ważący zaledwie 16 kg jest jednym z najmniejszych subwooferów SVS, 
dzięki kompaktowym rozmiarom z łatwością zmieści się w dowolnym miejscu pomieszczenia odsłuchowego. 
Nie będziesz jednak chciał ukrywać tak atrakcyjnego subwoofera; elegancki wygląd SB12-NSD dorównuje 
jego niezwykłej wydajności. Jest idealny do akademików, mieszkań i małych kin domowych. SB12-NSD 
zaspokoi Twoje pragnienie słynnego dźwięku SVS w atrakcyjnej, lekkiej i kompaktowej formie. 

„Ten mały subwoofer jest naprawdę„ gigantycznym zabójcą ”... ... Jeśli mój duży 
subwoofer to 7 na 10, ten mały subwoofer to 9 na 10 ... będziesz się nim chwalić 
wszystkim swoim przyjaciołom i obnosić się nim przed wrogami.”

-L. Dennis Doan
Hometheatershack.com

Przetwornik NSD12 - Najlepszy w swojej klasie
◦ Potężny układ magnetyczny zwiększa skupienie pola magnetycznego 

w szczelinie cewki, zwiększając jednocześnie czułość przetwornika 
i kontrolę nad membraną.

◦ Dużej mocy cewka drgająca o średnicy 2” z wysokotemperaturowym 
profilem GSV.

◦ Resor o bardzo długim skoku z Nomex.
◦ Ekskluzywna aluminiowa membrana SVS i kompozytowa nasadka 

przeciwpyłowa dla doskonałego przenoszenia transjentów i kontroli 
rezonansu.

Wzmacniacz Sledge - inteligentna i wyrafinowana moc
◦ Wzmacniacz klasy D, 400 W z „zielonym” trybem gotowości
◦ Wejscia/wyjścia liniowe stereo RCA 
◦ Oddzielne górnoprzepustowe i niefiltrowane wyjścia liniowe.
◦ Bezstopniowo regulowany filtr dolnoprzepustowy.
◦ Kontrola DSP zapewnia odpowiednią pracę we wszystkich 

warunkach.


