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SERIA MIRAGE 

 

MIRAGE SET 121 
ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY DO INSTALACJI STAŁYCH 

System Mirage Set 1 składa się z aktywnego subwoofera z wbudowanym procesorem DSP oraz głośników satelit w 

owalnych obudowach ze sklejki bałtyckiej. Oryginalny wygląd głośników zadowoli gusta architektów wnętrz i 

projektantów, którzy szukają rozwiązań estetycznych, dyskretnych i jednocześnie zapewniających bardzo dobre 

brzmienie systemu audio.  

System przeznaczony są do odtwarzania tła muzycznego w restauracjach, pubach, kawiarniach oraz jako 

nagłośnienie do sal konferencyjnych i obiektów rezydencjalnych. 

 

 

 

 

ELEGANCKI 

FUNKCJONALNY  

DYSKRETNY 

 

Podłużna obudowa subwoofera MIB-8A 

przeznaczona jest do montażu ściennego, dzięki 

czemu łatwo komponuję się wizualnie z 

pozostałymi elementami wnętrza.  

Uchwyty do satelit umożliwiają zainstalowanie 

głośników do sufitu lub ściany i skierowanie osi 

promieniowania w kierunku audytorium.  

Wbudowany procesor DSP pozwala dostroić 

brzmienie systemu adekwatnie do warunków 

akustycznych w pomieszczeniu. Sterowanie 

procesorem odbywa się przez dedykowaną 

aplikację z poziomu komputera PC/laptopa 

(Ethernet). Subwoofer MIB-8A posiada również 

wzmacniacz stereo do zasilania satelit przez co 

stanowi niezależną, kompletną i wygodną w 

obsłudze jednostkę systemu audio. 

W skład zestawu wchodzą: 

1 szt. MIB-8A subwoofer aktywny 

4 szt. MI-12 głośniki wysokotonowe pasywne 
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MIB-8A SUBWOOFER AKTYWNY  
 

MI-12 GŁOŚNIK PASYWNY SATELITA 

Moc 280W AES / 560 Program  Moc 20W Program 

Konstrukcja bandpass  Impedancja 8 Ohm 

Przetworniki 1x8”  Przetworniki 1x2” 

Obudowa sklejka bałtycka  Obudowa sklejka bałtycka 

Kolor 

brzoza matowa 

czarny (lakier poliuretanowy) 

biały (lakier poliuretanowy) 

 Kolor 

brzoza matowa 

brzoza lakier bezbarwny 

czarny (lakier poliuretanowy) 

biały (lakier poliuretanowy) 

Wymiary 620 x 445 x 195 mm  Wymiary 120x93 mm 

Uchwyt W zestawie z głośnikiem  Uchwyt W zestawie z głośnikiem 

Wejścia 2x XLR (L/P)  Kabel 
2m standard  

(inne długości na zamówienie) 

Wyjścia 2x SPEAKON (L/P)    

DSP 

korektor parametryczny 

filtry LP, HP, BP 

kompresor, limiter 

linia opóźniająca 

sterowanie z laptopa/PC 
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MONTAŻ  

Subwoofer przeznaczony jest do montażu ściennego. W zestawie dostarczany jest dedykowany uchwyt 

umożliwiający łatwą instalację głośnika. Ze względu na to, że otwory basowe znajdują się na spodniej części 

obudowy, należy montować głośnik co najmniej kilka centymetrów od podłogi. 

Głośniki MI-12 można zwiesić lub zamontować do ściany lub sufitu przy pomocy dedykowanego uchwytu.  
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