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Ez nem csak egy újabb hangsugárzó család. A 800 Diamond Sorozat 
minden új generációja mérföldkő a Bowers & Wilkins számára. Ez a mi 
mércénk, a mi ikonunk; a legfejlettebb hangsugárzók sorozata, amelyet 
készíteni tudunk. Számunkra a 800-as Diamond Sorozat minden, amit 
tudunk, és minden, ami vagyunk.

Fordított kabinet 
Amikor a 800 Series Diamond dobozainak ideális 
formájának megtervezésére került sor, egy U fordulatot 
tettünk. Szó szerint. A kabineteket egyetlen folyamatos 
ívből alakítottuk ki, amelyet egy tömör alumínium gerinc 
fog össze, így javult a hang szóródása és csökkent a 
ház visszaverődése.

804 D4
Azoknak a hallgatóknak, akik a 800 Series Diamond 
hangsugárzók minőségére vágynak, de jobban szeretik 
a hagyományosabb esztétikát, a 804 D4 a tökéletes 
választás. Új, fordítottan ívelt háza a nagyobb testvérek 
által bevezetett már bevált tervezési elveket követi.

Aluminium talp
Egy nagyszerű hangsugárzónak sziklaszilárd alapokra 
van szüksége. Az új 804 D4 lefelé irányuló Flowport™ 
reflexnyilása, egy masszív alumínium talapzatra irányul 
és egy acélból készült csillapítólemezt is kapott, hogy 
szabályozza a nem kívánt rezonanciát. A maximális 
stabilitás érdekében jelentősen továbbfejlesztett tüskékkel 
is rendelkezik.

800 Series Diamond 



Technikai jellemzők Gyémánt magassugárzó
A ház tetejére kiültetettt, tömör magassugárzó ház
Continuum kónuszú FST™
Rezonancia csökkentő porsapka 
Biomimetikus felfüggesztés
Matrix™ 
Aerofoil kónuszú mélysugárzók
Flowport™ 

Leírás 3-utas reflex rendszerű

Meghajtó egységek 1x ø25mm (1in) gyémánt dóm magassugárzó 
1x ø130mm (5in)  Continuum kónuszú FST™ középsugárzó
2x ø165mm (6.5in) Aerofoil kónuszú mélysugárzó

Frekvencia tartomány 20Hz - 35kHz

Frekvencia válasz 
(+/-3dB a referencia tengelytől)

24Hz - 28kHz

Érzékenység 
(a tengelyen 2.83Vrms,1m-ről)

89dB

Harmonikus torzítás 2. és 3. harmonikusok (90dB,1m a tengelyen) 
<1 % 90Hz – 20kHz 
<0.3% 120Hz – 20kHz

Névleges ellenállás 8Ω (minimum 3.0Ω)

Ajánlott erősítő 
teljesítmény

50W – 200W , 8Ω-on  
nem túlvezérelt programnál

Max. ajánlott  
kábel ellenállás

0.1Ω

Méretek Magasság: 1071mm 
Szélesség:  306mm 
Mélység:   391mm

Nettó súly 36.85kg

Burkolatok Kabinet:
Fényes fekete 
Szatén rózsafa
Szatén dió
Fehér

Előlap:
Fekete
Fekete
Szürke
Szürke

804 D4


