
CONTROL
CONTRACTOR 60

MENNYEZETI HANGSUGÁRZÓK

Teljesítmény és kifinomultság
 Control Contractor 60 mennyezeti hangsugárzói  

®RBI  TECHNOLÓGIA

A JBL legendás JBL hangzást és kiváló lefedést biztosítanak minden 
nyitott kialakítású vagy magas mennyezettel rendelkező helyiségben. Az akusztikailag bonyolult termek sem okozhatnak 
gondot, hiszen a Control Contractor 60 széria alkalmazásával garantált a rendkívüli hangzás és a zenei érthetőség. A változatos 
és stílusos termékcsalád hihetetlen széles körben alkalmazható, a konferencia- és kiállítói helyiségektől kezdve  a 
bevásárlóközpontokon át az éttermekig és üzlethelyiségekig bezárólag. A telepítés hihetetlenül egyszerű, köszönhetően a 
gyárilag mellékelt kiegészítőknek: a redundáns függesztőkábeleknek és UL minősítésű állítható magasságú akasztóknak.

A JBL szabadalmaztatott kúp alakú lesugárzást biztosító RBI®technológiája először a világhírű VerTec® sorozat line-array 
hangsugárzóiban került alkalmazásra. Az egyedülálló innováció egy nagy átmérőjű magasfrekvenciás tölcsér és 
mélyfrekvenciás sugárzó komponensek kombinációja, melyek tökéletes összhangban dolgozva biztosítják a tökéletes lefedést 
a két koaxiális függesztésű hangszóró között. Mindez extrém nagy nyitási szöget és lefedettséget eredményez, amelyen belül 
minden hallgató egybefüggő és egyenes frekvenciaátvitelt érzékel. Ennek segítségével gyakran kevesebb számú hangsugárzó 
is elég a tökéletes lefedéshez.

A Control 62P modellben nincs RBI integrátor.

Control 62P
Ultrakompakt 

középmagas szatellitsugárzó

Control 65P/T
Kompakt szélessávú hangsugárzó

Control 67P/T
Szélessávú hangsugárzó

kiterjesztett mélytartománnyal

Control 67HC/T
Keskeny (75°) lefedésű, magas

kialakítású hangsugárzó

A hangsugárzók rács nélkül láthatóak.

Ideális megoldás vizuálisan kényes 
alkalmazásokhoz. A 2" méretű 
hangszóró tökéletes beszédre és 
basszus nélküli zenékhez (külső 
felüláteresztő szűrő szükséges) . 
Szélessávú lefedéshez minimum 4db 
szükséges, 1db Control 50S/T vagy 
Control 40CS/T szubbasszussal 
kiegészítve.

ź 2" (50mm) hangszóró
ź 20 Watt,  16 Ohm
ź Control 52 és Control 42C 

modellekkel variálható
ź Fekete és fehér színben

A Control 65P/T a JBL exklúzív RBI® 
technológiájával készült mely biztosítja a 
rendkívül széles és egybefüggő 
lefedettséget az egész hallgatósági 
területen.

ź RBI® technológia
ź 120°-os kúp alakú lefedés
ź 5.25" (130mm) mélyhangszóró 

selyemdómos magassugárzóval
ź 75 Watt, 8 Ohm
ź Állítható 60 Wattos transzformátor
ź Fekete és fehér színben

A Control 67P/T a nagyobb (6.5") 
méretű mélyhangszórónak és 
készülékháznak köszönhetően 
kiterjesztett mélyfrekvenciás átvitelre 
képes. Az extra nagy RBI® integrátor 
segítségével kevesebb számú 
hangsugárzó is elég a tökéletes 
lefedéshez.

ź RBI® technológia
ź 120°-os kúp alakú lefedés
ź 6.5" (165mm) mélyhangszóró 

selyemdómos magassugárzóval
ź 75 Watt, 8 Ohm
ź Állítható 60 Wattos 

transzformátor
ź Fekete és fehér színben

A Control 67HC/T ideális megoldás 
magas mennyezettel rendelkező 
vagy akusztikailag kihívást jelentő 
helyiségekben. A keskenyebb lefedés 
kristálytiszta hangzást és kiváló 
beszédérthetőséget biztosít. 

ź RBI® technológia
ź 75°-os lefedés, akusztikailag 

bonyolult megoldásokhoz
ź 6.5" (165mm) mélyhangszóró 

selyemdómos magassugárzóval
ź 75 Watt, 8 Ohm
ź Magas, 93 dB-es érzékenység
ź Állítható 60 Wattos 

transzformátor
ź Fekete és fehér színben

6000 Kecskemét, Nyíl u. 23. Tel: 76/500-600 - bertaudio@bertaudio.hu


