
                                                                                       

     Dwudrożna kolumna 
      głośnikowa 1 x 15” 

 
NAJWAŻNIEJSZE CECHY: 

 Lekka kolumna dużej mocy 
 Propagacja 75° x 50° 
 Tryby pracy: pasywny lub bi-amplifikacja 
 Dwa gniazda do sztycy 
 Wersja instalacyjna (SRX715F) z pięcioma punktami do   

    podwieszenia M10 lub szynami instalacyjnymi 
 Lekki przetwornik Differential Drive® dużej mocy z magnesem    

    neodymowym 
 Ciśnieniowy przetwornik wysokotonowy z cewką 3” i magnesem  

    neodymowym 
 
ZASTOSOWANIA: 

 Wysokiej skuteczności głośnik satelitarny do użytku  
    z subwooferami 

 Stałe systemy nagłośnienia sal koncertowych 
 Przenośne i stałe systemy nagłośnienia dyskotek 
 Wypożyczalnie sprzętu nagłośnieniowego 

 
Kolumna głośnikowa SRX715 to system dwudrożny złożony z opatentowanego przetwornika niskotonowego 
Differential Drive® 2265H o średnicy 15” wyposażonego w magnes neodymowy oraz ciśnieniowego 
przetwornika wysokotonowego 2431H z cewką o średnicy 3” i magnesem neodymowym. Kolumna posiada 
możliwość wyboru trybu zasilania przy pomocy zewnętrznego przełącznika: tryb pasywny lub bi-amplifikacja. 
Wbudowane dwa gniazda do zastosowania sztycy łączącej z kolumną subniskotonową lub statywu 
kolumnowego. Obudowa zbudowana ze sklejki brzozowej najwyższej jakości pokrytej bardzo odpornym na 
uszkodzenia tworzywem DuraFlex™. Przednia maskownica wykonana ze stali malowanej proszkowo, wyłożona 
neutralną akustycznie gąbką. 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
Zakres częstotliwości (-10 dB):   43 Hz – 20 kHz 
Pasmo przenoszenia (±3 dB):    53 Hz – 20 kHz 
Propagacja nominalna:    75° x 50° 
Tryby pracy kolumny:    pasywny lub bi-amplifikacja, wybór trybu przełącznikiem 
Częstotliwość podziału:    1.2 kHz 
Moc (ciągła/muzyczna/szczytowa):  Pasywnie:   800 W / 1600 W / 3200 W 
      Bi-amp LF: 800 W / 1600 W / 3200 W 
      Bi-amp HF:   75 W / 150 W / 300 W 
Maksymalny poziom SPL:   131 dB SPL peak 
Skuteczność (1W @ 1m):   96 dB SPL w trybie pasywnym  
Przetwornik LF: JBL 2265H, średnica 380 mm (15”) Differential Drive®, magnes 

neodymowy z podwójną cewką  
Przetwornik HF: JBL 2431H, średnica 75 mm (3”), ciśnieniowy, magnes 

neodymowy 
Impedancja:     tryb pasywny: 8Ω 
      Bi-amp LF: 8Ω, Bi-amp HF: 8Ω 
Nastawy dla procesorów sterujących:  wszystkie modele dbx DriveRack, ustawienia dostępne na stronie  
      www.jblpro.com 
Obudowa:     trapezoidalna wykonana z 11-warstwowej sklejki brzozowej  
      o grubości 15 mm 
Instalacja:     dwa gniazda dla sztycy lub statywu o średnicy 35 mm (kąty 0°  
      i -10°), wersja SRX715F – 5 punktów M10 lub szyny instalacyjne 
Wykończenie:     czarne tworzywo DuraFlex™ 
Maskownica:  malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami, 

akustycznie neutralna gąbka od wewnątrz  
Gniazda przyłączeniowe:  2 gniazda NL-4 Neutrik® Speakon® 
Wymiary kolumny: wysokość 711 mm, szerokość 439 mm, głębokość 406 mm 
Waga: 22 kg 
Wyposażenie opcjonalne:  SRX715-CVR - pokrowiec ochronny 
  SRX-FF3 – 3 szyny instalacyjne 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


