
Kiválóság.
Fejlődés.

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.

803 D4
A legkompaktabb fejjel ellátott modellünk a dedikált 
középsugárzó ház - az ikonikus Turbine fej összes 
műszaki előnyével rendelkezik - csak kisebb méretű 
alapterülettel, amely így bármely otthonban könnyedén 
elfér. A kisebb méret nem jelent kompromisszumot: 803 
D4 még mindig tele van technikai innovációval.

Aluminium mélysugárzó keret 
A 803 D4 modellben a két Aerofoil mélyhangszóró egy 
alumínium mélysugárzó keretben található, amely mindegyike 
egy belső alumíniumlemezhez, majd a ház legmerevebb 
részéhez van rögzítve. Ezek az egyetlen darabból kialakított 
szerkezetek tökéletes helyet biztosítanak a tiszta, pontos 
basszusoknak.

Biomimetikus felfüggesztés 
A vadonatúj biomimetikus felfüggesztésünk forradalmasítja 
a középtartományú membrán teljesítményét azáltal, 
hogy jelentősen csökkenti a nemkívánatos légnyomást 
és az elszíneződést, amit egy hagyományos lengőpille 
generálhat. Az eredmény? Olyan középtartománybeli 
átláthatóság, amelyről nem is gondolná, hogy lehetséges.

800 Series Diamond 



Technikai jellemzők Gyémánt magassugárzó
A ház tetejére kiültetettt, tömör magassugárzó ház
Continuum kónuszú FST™
Rezonancia csökkentő porsapka 
Biomimetikus felfüggesztés
Turbine fej
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 ø180mm (7in) Aerofoil kónuszú mélysugárzó 

Frekvencia tartomány 16Hz - 35kHz

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

19Hz - 28kHz

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

90dB

Harmonikus torzítás 2. és 3. harmonikusok (90dB,1m a tengelyen) 
<1 % 80Hz – 20kHz 
<0.3% 100Hz – 20kHz

Névleges ellenállás 8Ω (minimum 3.0Ω)

Ajánlott erősítő 
teljesítmény

50W – 500W , 8Ω-on  
nem túlvezérelt programnál

Max. ajánlott  
kábel ellenállás

0.1Ω

Méretek Magasság  1165mm 
Szélesség:  357mm 
Mélység:    511mm

Nettó súly 62.15kg

Burkolatok Kabinet:
Fényes fekete 
Szatén rózsafa
Szatén dió
Fehér

Előlap:
Fekete
Fekete
Szürke
Szürke

803 D4


