
SUB Series Subwoofers by Andrew Jones.
Seria Debut 2.0 trafia na równego sobie
Nowy subwoofer SUB3010 ELAC-a zaprojektowany jest jako idealne dopełnienie kolumn głośnikowych z całkowicie nowej 
serii Debut 2.0, dodając mocną podstawę basową muzyce i ścieżkom dźwiękowym i zamieniając twój system w dozna-
nia, które można zarówno poczuć, jak i usłyszeć. Podobnie jak Debut, SUB3010 została zaprojektowana i zbudowana, aby 
zapewnić niesamowitą wydajność w przystępnej cenie. Kompaktowa konstrukcja ułatwia instalację w praktycznie dowolnej 
części pomieszczenia, a zaawansowana korekcja EQ kontrolowana z poziomu aplikacji umożliwia bezproblemową integrację 
z twoim systemem. 

SUB3010
Subwoofer aktywny
o mocy 400 W

Potężna aplikacja do kontrolowania 
potężnego basu

Lubisz bas? Zaawansowane sterowanie Bluetooth 
i  funkcja Auto EQ pozwala obsługiwać SUB3010 
z  poziomu twojego smartfona. 250-milimetrowy 
przetwornik, zasilany przez 400-watowy wzmac-
niacz BASH i wspomagany przez 250-milimetrową 
membranę bierną, tworzy niesamowite niskie tony 
i fantastyczne poczucie realizmu. 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE SERII SUB

Zaawansowane sterowanie Bluetooth
Eliminując tradycyjne sterowanie analogowe, SUB3010 wykorzy-
stuje nasz zaawansowany cyfrowy system sterowania. Wystar-
czy pobrać aplikację ELAC SubEQ na swój smartfon*, aby mieć 
pełną kontrolę nad wieloma subwooferami w tym samym czasie. 

Auto EQ
Wykorzystując naszą nową aplikację SubEQ i mikrofon twojego 
smartfona, subwoofer automatycznie zoptymalizuje swoją 
charakterystykę do pomieszczenia, opierając się na ośmiu krzy-
wych parametrycznych. Dostępna jest także w pełni manualna 
korekcja.   

Specjalnie opracowany przetwornik
Niestandardowy 250-milimetrowy przetwornik z membraną o 
długim skoku zapewnia mocny i wyrafinowany bas, będący fun-
damentem precyzyjnego odwzorowania dzisiejszych wymagają-
cych ścieżek dźwiękowych i muzyki. 250-milimetrowa membrana 
bierna udoskonala odpowiedź impulsów dźwiękowych i zwiększa 
wydajność systemu. 

Wzmacniacz BASH
Wszystkie subwoofery ELAC-a wykorzystują wzmacniacze 
BASH. W przeciwieństwie do konwencjonalnych konstrukcji, 
wzmacniacze BASH śledzą sygnał wejściowy i dostosowują 
dostępne napięcie zasilania do tradycyjnego wzmacniacza Class 

Wzmocniona obudowa z MDF
Poziomy środkowy wspornik wzmacnia i usztywnia obudowę, 
pomagając minimalizować niepożądane wibracje, które mogłyby 
zmieniać barwę dźwięku muzyki lub filmów. Niskie częstotliwości 
odtwarzane są z precyzją, bez podbarwień lub zniekształceń. 

Automatyczne włączanie/wyłączanie zasilania
Subwoofer wykrywa przesyłany do wzmacniacza sygnał audio 
i włącza zasilanie. Ponadto, aby oszczędzać energię, subwoofer 
wyłącza zasilanie po długim okresie bezczynności. 

AB. To sprawia, że wzmacniacz 
jest niewiarygodnie wydajny, ale 
zapewnia także moc niezbęd-
ną do dynamicznych filmów i 
muzyki. 

Rodzaj głośnika aktywny subwoofer bass reflex

Rodzaj wzmacniacza BASH-Tracking

Maksymalna moc wejściowa 400 W mocy szczytowej / 200 W RMS

Pasmo przenoszenia 28 do 150 Hz

Częstotliwość zwrotnicy 50 do 150 Hz, płynna regulacja

Przetwornik 250 mm domieszkowana membrana 
celulozowa o długim skoku

Pasywna membrana 250 mm domieszkowana membrana 
celulozowa o długim skoku

Obudowa MDF zgodny z normą CARB2

Wykończenie obudowy winylowa okleina czarny jesion

Wejścia 2 x RCA (L, P / LFE)

Złącze danych USB (aktualizacja oprogramowania)

Aplikacja kontrolna iOS i Android

Szerokość / Wysokość / Głębokość 364 / 343 / 343 mm

Waga 14,5 kg

SUB3010 Specyfikacja techniczna

Aplikacja kontrolna dla
Apple® i Android®

*Do skonfigurowania i obsługi tego subwo-
ofera wymagane są urządzenia Android lub 
iOS z niskoenergetycznym Bluetooth 4.0.

Debut 2.0 Series


