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CORNERED AUDIO LS1 

167 mm

502 mm

232 mm

152 mm

Neodim mıknatıslı 6 ½” woofer 

2 x 1” koni yüklemeli kubbe tweeterlar 

Alüminyum kabin

Yüksek SPL uygulamaları için 

tasarlanmıştır 

ÖZELLİKLER

RENKLER

VERİLERÜrünün Tanımı
LS1, kompakt Line Source uygulamalarında yatay olarak yerleştirilmek üzere tasarlanmış 

çok kompakt bir hoparlördür. Sinemalarda, otel lobilerinde ve barlarda kullanıma 

yöneliktir, çeşitli noktalara sekiz adet monte edilebilir. 7 kg’dan daha hafif olan LS1 çok 

yüksek bir SPL (ses basınç düzeyi)/ağırlık ve SPL/boyut orantısı sunar. LS1’deki sürücü 

üniteler Avrupa’nın en iyi üreticileri tarafından tasarlanmıştır. 6 ½ inç’lik woofer’ında çok 

gelişmiş bir soğutma ve 8 saatlik maksimim SPL’den sonra bile 1,8 dB’lik güç 

kompresyonu sağlayan güçlü bir neodim mıknatıs bulunmaktadır. Yakın aralıklarla 

yerleştirilmiş 1 inç’lik koni yüklemeli kubbeli tweeter’ın duyarlılığı kusursuzdur ve koni 

yüklemeli bir tasarımın güçlü çıkışını, kubbeli bir tweeter’ın netliğiyle birleştirir. 

Haddelenmiş alüminyumdan kabini çok iyi sönümlenmiştir ve üçgen tasarımı kabinin 

içindeki durağan dalgaları en aza indirger. LS1 çok yüksek performansın şart olduğu 

yerlerde kaliteli bir yeniden ses üretimi sağlar.    

Güç idaresi, IEC268: 250 watt

Maksimum güç idaresi: 1000 watt

Duyarlılık 2,83V/1m: 92 dB

Maksimum SPL, uzun süreli: 116 dB

Maksimum SPL, uç noktas: 122 dB

Frekans cevabı: 70-20.000 Hz

Nominal empedans: 8 ohm

Yayılım: 90x60 derece

Ağırlık: 6,4 kg

Ölçüler: (YxGxD) 502x232x167mm
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FREKANS CEVABI

EMPEDANS

Mimari Özellikler 
Hoparlör sistemi, neodim mıknatıslı 6 ½ inç’lik bir woofer’dan ve güç idaresinin 

iyileştirilebilmesi için manyetik yağ ile sönümlenmiş ses bobinine sahip 2 adet 1inç’lik 

koni yüklemeli tweeter’dan oluşmaktadır. Gecikmenin azaltılması ve hava bobinlerinin 

kompresyonu azaltabilmesi için frekans bölme ağında polipropilen kapasitörler 

kullanılmıştır. 

Performasa dair özellikleri şöyledir: 2.83 V giriş ile 1 m’de SPL en az 92 dB. Nominal 

empedans 8 ohm’dur; minimum empedans 5,2 @350 Hz’dir. IEC 268-5’e göre 

maksimum güç idaresi en az 250 watt’tır. Frekans cevabı 70-20kHz +/ - 3 dB. Yayılım 

90x60 derecedir. Alüminyumdan üretilmektedir, hoparlör ekranı MDF’dir ve 8 hoparlöre

 kadar yatay şekilde konumlandırma imkanı sağlayan entegre montaj noktaları 

bulunmaktadır. 

İç duvarları üçgen şeklindedir, kablo terminalleri görünmezdir, açısı 90 derecedir, 

böylelikle köşelere asılabilir. Montaj için köşebent kullanmaya gerek yoktur. Boyutları 

şöyledir: 502mm (yükseklik) x 232mm (genişlik)x167mm (kenar), 6,4 kg ağırlık.  
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