Caixa acústica em laca brilhante é solução para pequenos e médios
ambientes
Visual moderno e alta performance estão entre os destaques da bookshelf
BSF-100, lançamento da AAT

A AAT (Advanced Audio Technologies) está ampliando sua linha de caixas
acústicas com a bookshelf BSF-100. O novo modelo se destaca ao aliar o
visual moderno em laca brilhante nas cores preta ou branca (ou qualquer outra,
sob encomenda) à mais alta performance, atendendo até os consumidores
mais exigentes.

O projeto sofisticado inclui woofer de Kevlar de 6 ½ polegadas (para obter
maior dinâmica musical) e tweeter domo de seda de 1 polegada, com resposta
até 25 kHz. Soma-se a essas características, a potência real de 70W RMS, que
torna o rendimento da bookshelf BSF-100 surpreendente em pequenos e
médios ambientes.

O gabinete em MDF traz o mesmo acabamento com os cantos arredondados
do subwoofer Cube. E o melhor: a combinação perfeita não é apenas visual, já
que essas caixas trabalhando em conjunto são capazes de compor sistemas
de home theater da mais alta qualidade. E pensando na praticidade, a AAT
optou pela tela com imã, que dispensa os furos e parafusos, tornando a
operação muito mais simples.

O fabricante ainda oferece a versão BSF-100B, com conexão para
biamplificação ou bicabeamento. Para obter mais informações relacionadas ao
lançamento exclusivo da AAT, acesse www.aataudio.com.br
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Ficha técnica
Resposta em frequência: 50 - 25KHz
Sensibilidade (1W/1m): 88 dB
Impedância nominal: 8 ohms
Potência nominal: 70 W RMS
Potência musical: 100 W máximo
Amplificador recomendado: 15 - 100 W
Sintonia: Bass- Reflex com duto traseiro
Frequência do cross-over: 3.5 kHz
Drivers: woofer de 6.5" com cone de Kevlar e tweeter de domo em seda de 1"
Dimensões (L/W/H): 340/220/360mm
Peso: 7.5Kg
Sobre a Advanced Audio Technologies®
Os produtos da AAT (AdvancedAudio Technologies®) são conhecidos no
mercado por sua excelente qualidade e relação custo-benefício. A AAT é uma
marca da J.Yazbek Indústria Eletrônica, empresa localizada em São Paulo, que
produz também produtos de áudio para uso automotivo sob a marca Y2 Audio.
Fundada por engenheiros com longa experiência internacional no
desenvolvimento de produtos de áudio e vídeo, a J.Yazbek usa o
conhecimento adquirido no Brasil e no exterior para trazer ao mercado
produtos inovadores, com performance e qualidade surpreendentes a um preço
adequado à realidade brasileira.Para saber mais sobre a J. Yazbek Indústria
Eletrônica e suas marcas próprias, acesse www.jyazbek.com e acompanhe o
dia a dia das marcas nas redes sociais: www.facebook.com/AATaudio,
www.facebook.com/Y2audio.

