
Debut A4.2
Dolby Atmos®

Dodatkowe moduły głośnikowe

Dodaj rozrywce
całkowicie nowy wymiar

Technologia Dolby Atmos rozszerza pejzaż dźwięko-
wy, tworząc prawdziwą przestrzeń 3D, którą musisz 
usłyszeć, aby uwierzyć. W przypadku amplitunerów 
AV i procesorów obsługujących Dolby Atmos, wy-
starczy po prostu ustawić Debut A4.2 na szczycie 
podstawkowych lub wolnostojących kolumn gło-
śnikowych, aby uzyskać przestrzenny dźwięk, który 
przenosi cię w sam środek muzyki i akcji. 

Debut 2.0™ Series by Andrew Jones.
Wszystko, co robimy, jest inne
Niewiele kolumn głośnikowych zdobyło tak duże uznanie, jak oryginalna seria Debut ELAC-a. Modele te wyznaczyły nowy 
poziom wartości, z jakością wykonania i możliwościami nigdy wcześniej nieosiągalnymi w tak przystępnej cenie. Debut 
„zmienił zasady gry”, a teraz - za pomocą serii Debut 2.0 - czyni to ponownie, udowadniając, że ELAC nie może zostawić wy-
starczająco dobrego bez zmian. Przeprojektowane od podstaw, nowe kolumny głośnikowe brzmią jeszcze bardziej niesamo-
wicie niż te, które wywołały rewolucję w przystępnym cenowo brzmieniu high-end. 
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Membrana niskotonowa
z plecionego włókna aramidowego
Plecione włókno aramidowe zapewnia doskonały sto-
sunek sztywności do wagi i tłumienia w odniesieniu do 
membran polipropylenowych lub celulozowych. Podwyż-
szona wytrzymałość pozwala na większą elastyczność 
podczas projektowania, pomagając uzyskać liniową, 
rozszerzoną odpowiedź niskich tonów

Zaawansowana zwrotnica
Specjalna zwrotnica, wykorzystująca wysokiej klasy 
komponenty, została zaprojektowana tak, aby zapewnić 
płynne przejście pomiędzy przetwornikami. 

Certyfikowany Dolby Atmos
Ten głośnik zaprojektowano tak, aby mógł spoczywać 
na tradycyjnym głośniku wolnostojącym lub podstawko-
wym, dodając pole wysokości do systemu kina domowe-
go, bez potrzeby instalowania głośników sufitowych.*

Specjalny przetwornik koncentryczny
Zaprojektowany przez Andrew Jonesa, ten koncentrycz-
ny przetwornik zapewnia wyjątkowe wrażenia dźwię-
kowe i oferuje bardziej liniową i rozszerzoną odpowiedź 
oraz lepszą kontrolę kierunkowości w porównaniu z 
konwencjonalnymi przetwornikami pełnozakresowymi. 

Rodzaj głośnika zamknięty, 2-drożny koncentryczny

Pasmo przenoszenia 180 do 20 000 Hz

Impedancja nominalna 6 Ω

Czułość 85 dB przy 2,83 v/1 m

Częstotliwość zwrotnicy 2000 Hz

Maksymalna moc wejściowa 80 W

Wysokotonowy 12,5 mm kopułka polimerowa

Niskotonowy 102 mm pleciona membrana z włókna aramidowego
z ponadwymiarowym magnesem

Obudowa MDF zgodny z normą CARB2

Wykończenie obudowy winylowa okleina czarny jesion

Zaciski metalowe, pięć sposobów montażu

Szerokość / Wysokość / Głębokość 180 / 125 / 234 mm

Waga 2,4 kg

A4.2 Specyfikacja techniczna


