SPX-13PR0 -1 3 cm (5-1/4”) 2-drożny głośnik komponentowy
Głośniki typu X PRO potwierdzają bezkompromisowość firmy Alpinie, jeśli idzie o osiągi i
konstrukcję tych przetworników. Nagrodzone głośniki komponentowe typu X PRO od samego
początku były pomyślane dla entuzjastów muzyki hi-fi. By uzyskać niepowtarzalną dynamikę i
jakość dźwięku o najwyższej precyzji zastosowano zaawansowaną technologię i specjalne
materiały często spotykane w domowych głośnikach najwyższej klasy. Odtwarzają one
wszystkie muzyczne detale, zachwycają wiernym oryginałowi dźwiękiem i niewiarygodnym
wprost obrazem dźwiękowym. Głośniki typu X PRO firmy Alpinie w samochodzie są źródłem
prawdziwych przeżyć muzycznych.
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Informacje o produkcie

Słuchać znaczy wierzyć
Przy opracowywaniu nagrodzonych głośników SPX-17PRO/SPX-13PRO w pierwszym rzędzie
zależało nam na uzyskaniu maksymalnej jakości dźwięku. Opracowaliśmy system głośnikowy
0 doskonałej dynamice, który zapewnia nieporównywalne przeżycia muzyczne. Głośniki SPX17PRO/SPX-13PRO odznaczają się szerokim pasmem przenoszenia, wysoką rozdzielczością
1głębokimi, silnymi basami. Przetworniki te oddają wszystkie niuanse każdego rodzaju muzyki
i wytwarzają niewiarygodnie wielowymiarowy dźwięk, który jest w stanie zniewolić prawie
każdego słuchacza.

Konstrukcja głośnika niskotonowego
Nadzwyczajna konstrukcja głośników typu X rozpoczyna się od specjalnie dobranych
materiałów na głośnik niskotonowy. W głośnikach SPX-17PRO/SPX-13PRO zastosowano
hybrydową membranę stożkową z włókna szklanego, w którą dla uzyskania większej
sztywności wprasowano specjalne poprzeczne żebra. Ta wyrafinowana konstrukcja eliminuje
szkodliwe rezonanse, zapewnia precyzyjne odtwarzanie basów i czystość dźwięku w średnim
zakresie. Opatentowane „niskorezonansowe zawieszenie” (NRSC) zapobiega ponadto
niepożądanym rezonansom, dzięki czemu osiągnięto nieograniczoną głębokość brzmienia.
Dodatkowo aluminiowy korektor fazy eliminuje interferencje fazowe, przyczyniając się do
lepszej lokalizacji źródła dźwięku.

Zawieszenie górne membrany
Głośniki te działają bez zarzutu nawet przy znacznym poborze energii. Dla zapewnienia tak
dużej mocy w głośnikach SPX-17PRO/SPX-13PRO oprócz odpowiedniego materiału
membrany dodatkowo zastosowano opatentowane zawieszenie Multi-Roll z naturalnego
kauczuku butylowego. Ta konstrukcja i materiał powodują, że struktura motoryczna zachowuje
stabilność przy każdym poziomie wysterowania bez potrzeby zmniejszenia przy tym
powierzchni membrany. Wszystkie te środki przyczyniły się do minimalizacji zniekształceń,
wzmocnienia basów, lepszej jakości dźwięku i wzrostu niezawodności głośnika
niskotonowego.

Struktura motoryczna
Głośniki SPX-17PRO/SPX-13PRO dzięki magnesom neodymowym są nadzwyczaj wydajne,
odznaczają się mniejszą głębokością montażową i węższą strukturą motoryczną. Neodym jest
to bardzo drogi, rzadki, kopalny metal magnetyczny, który w porównaniu ze standardowymi
magnesami zapewnia głębsze basy i większą moc. Dzięki małej głębokości montażowej
głośniki te można łatwo montować w wielu różnych pojazdach.

Konstrukcja kosza
Ciepło powoduje zniekształcenia. Z tego powodu stabilny kosz z aluminiowego odlewu
ciśnieniowego tak wykonano, by nie wpadał w wibracje ani nie ulegał odkształceniom nawet w
wysokiej temperaturze. Zawiera on wbudowany, wentylowany promieniowo, aluminiowy
pierścień zwarciowy i radiator (opatentowany), które przyczyniają się do tego, że cewka
drgająca pozostaje chłodna nawet przy dużym obciążeniu. Elastyczne przewody
doprowadzające wpleciono bezpośrednio w resor, by w ten sposób jeszcze bardziej zwiększyć
ich trwałość.

Budowa głośnika wysokotonowego
Odtwarzanie czystych sopranów i subtelnych niuansów muzycznych wymaga doskonałej
konstrukcji głośnika wysokotonowego, jaką zastosowano w SPX-17PRO/SPX-13PRO. Nie tak
jak w zwykłych głośnikach wysokotonowych kopułowych, duża membrana pierścieniowa o
średnicy 3,2 cm porusza się tutaj prawie idealnie liniowo, co zapewnia niewielkie
zniekształcenia i doskonałą wierność odtwarzania bez ostrości ani metaliczności dźwięku.
Podwójne zawieszenie minimalizuje zniekształcenia i zwiększa szybkość odtwarzania.
Zintegrowany falowód optymalizuje charakterystykę częstotliwościową i redukuje rozproszenie
dźwięku. Z tyłu głośnika znajduje się akustyczna komora rezonansowa z aluminiowego
odlewu, która zwiększa efektywność i dynamikę.
Kąt promieniowa głośnika wysokotonowego można nastawiać, co pozwala na całkowitą
kontrolę obrazu dźwiękowego. Łatwo można nastawić balans i zrównoważyć dźwięk w pozycji
słuchacza. Dostarczony zestaw montażowy umożliwia montaż wpuszczany na stałe lub
obrotowo dla dopasowania do prawie każdego pojazdu.

Zwrotnica głośnikowa dla entuzjastów dobrej muzyki
Ta kompaktowa, superwydajna zwrotnica głośnikowa umożliwia dokładne dostrojenie dla
osiągnięcia optymalnego dźwięku w dowolnym typie pojazdu. Ponieważ kabina każdego
pojazdu jest inna, oryginalna technologia Phase Link zastosowana przez firmę Alpine sprawiła,
że SPX-17PRO/SPX-13PRO doskonale radzą sobie w najróżniejszych konfiguracjach. Polega
ona na tym, że dźwięk wytwarzany przez głośniki optymalizuje się w zależności od miejsca
zamontowania. Za pomocą sześciu różnych modułów Phase Link można tak dopasować
system, by uzyskać optymalną charakterystykę częstotliwościową, pole akustyczne i tonalne
zrównoważenie bez względu na to, w którym miejscu w samochodzie zamontowano głośniki.
Dodatkowo w razie potrzeby można wybrać jeden z czterech poziomów wysterowania głośnika
wysokotonowego dla jeszcze precyzyjniejszego dostrojenia. Wszystkie komponenty zwrotnicy
głośnikowej spełniają wysokie wymagania miłośników muzyki hi-fi.

Łatwy montaż
Dzięki niewielkiej głębokości montażowej i płaskiej konstrukcji kosza montaż przebiega szybko
i łatwo. Jeszcze bardziej ułatwiają go adaptacyjna płytka montażowa 12,7 x 17,78 cm (5 x 7”) /
15,24x20,32 cm (6x8”), elementy dystansowe i maskownice. Dzięki temu głośniki SPX17PRO/SPX-13PRO są wszechstronne i doskonale nadają się do najróżniejszych pojazdów.

Widok przekroju
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Możliwości i dane techniczne

Właściwości
Zwrotnica głośnikowa
■
■
■
■

Łatwe mocowanie kabli przy użyciu zacisków śrubowych
4-stopniowe dopasowanie poziomu wysterowania głośnika wysokotonowego
Kompaktowa konstrukcja dla entuzjastów dobrej muzyki
Klasa jakości spełniająca wymagania audiofili i ekspertów

Głośnik niskotonowy
■
■
■
■
■

Kosz z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
Bardzo mała głębokość montażowa
Wysokiej jakości magnes neodymowy
Doskonałe chłodzenie dzięki systemowi Airflow Management
Bardzo odporna na wysokie temperatury cewka drgająca nawinięta na 39 mm
aluminiowym korpusie
■ Niezwykle skuteczne odprowadzanie ciepła dzięki połączeniu struktury motorycznej z
koszem
■ Hybrydowa, poprzecznie żebrowana membrana stożkowa z włókna szklanego
■ Nakładka przeciwpyłowa z aluminiowym korektorem fazy o bezpośrednim odprowadzaniu
ciepła
Głośnik wysokotonowy
■ Wysokiej jakości, prawie idealnie liniowy magnes neodymowy z miedzianym pierścieniem
zwarciowym
■ Zestaw montażowy do montażu wpuszczanego
■ Głębokość montażowa 2 cm (z uchwytem)
■ Gładka 3,2 cm membrana pierścieniowa ze strojoną komorą i zintegrowanym falowodem
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Specyfikacja
Dane ogólne
■ Efektywność: 87 dB/W (1 m)
■ Impedancja: 4 omy
■ Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 60 kHz

Wymiary
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Wymiary zwrotnicy głośnikowej (cal): 4-13/32" x 6-3/7" x 1-1/4"
Wymiary zwrotnicy głośnikowej (mm): 112 x 162 x 32 mm
Głębokość montażowa głośnika niskotonowego (cal): 2-11/32"
Głębokość montażowa głośnika niskotonowego (mm): 59,4 mm
Średnica otworu montażowego na głośnik niskotonowy: (cal): 4-17/32"
Średnica otworu montażowego na głośnik niskotonowy (mm): 115 mm
Średnica membrany głośnika niskotonowego (cal): 5-1/8"
Średnica membrany głośnika niskotonowego (mm): 130 mm
Głębokość montażowa głośnika wyso koto nowego (cal): 45/64"
Głębokość montażowa głośnika wyso koto nowego (mm): 18 mm
Średnica otworu montażowego na głośnik wysokotonowy (cal): 1-55/64"
Średnica otworu montażowego na głośnik wysokotonowy (mm): 47 mm

Obciążalność:
■ Moc muzyczna: 240 W
■ Moc sinusoidalna: 80 W
■ Moc zmierzona według CEA-2031: 80 W
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