Produktblad
Celestion G12 Neo Creamback 8
Celestion G12 Neo Creamback 8
I mer än 50 år, har klassiska Celestion-högtalare spelat en viktig roll för att
skapa soundtracket av varje årtionde. Idag använder Celestion deras
mångåriga erfarenhet för att utveckla gitarrhögtalare som efterfrågas av spelare i
alla tänkbara musikaliska genrer.Resultatet av den pågående utvecklingen har
blivit ett omfattande utbud av vintage och moderna högtalare med keramik
eller neodymmagneter som finns tillgängliga i en rad olika storlekar och
effekttåligheter. Classic Seriens högtalare är i många fall det självklara valet för
tillverkare och förstärkardesigners vilket garanterar att Celestions rykte om
The Voice of Rock & Roll lever vidare även i framtiden.
With a 90watt power rating, the Celestion Cream is purpose-built for vintage tones,
whatever kind of amp you use. By applying new technologies and
manufacturing methods developed during the creation of our Creamback
speakers, weâ€™ve been able to deliver a higher power rating while preserving
the very essence of an alnico guitar speaker. Delivering a glorious, laidback attack, the Cream exudes warm lows and a brilliant bell-like chime. It
has smooth and organic mids, further characterised by a fine-grained detail
that adds a high-definition quality to the vocal range. The Cream has been
specially created to bring alnico class to all kinds of amps from 1-watt to 90watts. It conveys a satisfying warmth, detailed expressiveness and
exceptional musicality, even at low power levels.

XL2203448 Celestion G12 Neo Creamback 8 1695 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Celestion G12 Neo Creamback T5981 16
Celestion G12 Neo Creamback T5981 16
I mer än 50 år, har klassiska Celestion-högtalare spelat en viktig roll för att
skapa soundtracket av varje årtionde. Idag använder Celestion deras
mångåriga erfarenhet för att utveckla gitarrhögtalare som efterfrågas av spelare i
alla tänkbara musikaliska genrer.Resultatet av den pågående utvecklingen har
blivit ett omfattande utbud av vintage och moderna högtalare med keramik
eller neodymmagneter som finns tillgängliga i en rad olika storlekar och
effekttåligheter. Classic Seriens högtalare är i många fall det självklara valet för
tillverkare och förstärkardesigners vilket garanterar att Celestions rykte om
The Voice of Rock & Roll lever vidare även i framtiden.
With a 90watt power rating, the Celestion Cream is purpose-built for vintage tones,
whatever kind of amp you use. By applying new technologies and
manufacturing methods developed during the creation of our Creamback
speakers, weâ€™ve been able to deliver a higher power rating while preserving
the very essence of an alnico guitar speaker. Delivering a glorious, laidback attack, the Cream exudes warm lows and a brilliant bell-like chime. It
has smooth and organic mids, further characterised by a fine-grained detail
that adds a high-definition quality to the vocal range. The Cream has been
specially created to bring alnico class to all kinds of amps from 1-watt to 90watts. It conveys a satisfying warmth, detailed expressiveness and
exceptional musicality, even at low power levels.
Ljus, Ljud & Musik HB
Täktåkersvägen 6
785 61 DJURÅS

Tel: 0241-10335
Fax: 0241-51454
Mobil: 070-6650491

Pg: 478 10 71-8
Bg: 210-7878
OrgNr: 916582-0854

Generated : Friday 06th 2019f December 2019 02:09:42 AM at http://www.ljusljudmusik.se

www.ljusljudmusik.com
info@ljusljudmusik.com
Vi innehar F-skattsedel

1 av 16

XL2203456 Celestion G12 Neo Creamback T5981 16 1695 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Celestion G12H-150 Redback 8
Celestion G12H-150 Redback 8 Extrem power utan kompromisser på ett
bra sound. 12", 150W, 100dB, 8 ohm
Celestion Heritage Series handbyggs i England och är återskapelser
Celestions mest klassiska element som låg bakom soundet för många av
historiens mest inflytelserika gitarrister.Vid tillverknigen av Heritage Series
används endast ursprungliga material och ritningar för att återskapa ljuden så
exakt som möjligt.
The G12H-150 Redback has been created for
players who are looking for extreme power handling but refuse to
compromise on great tone. Rated at a gargantuan 150-watts, the Redback
is constructed with a supersized 2-inch voice coil and features the heaviest
G12 magnet. The result is a guitar speaker that sounds 100% Celestion in
character, yet is primed to withstand a pummelling from a 100-watt head all
by itself, and still come back for more.The Redback proves that you no
longer need to choose between power and tone. With a tight, wellcontrolled low end, detailed midrange and more relaxed treble, Celestionâ€™s
engineering expertise has produced a truly high power guitar speaker that
can still deliver balance, responsiveness and superb playability, with
muscular ease.With lower power combos, expect tons of smooth, clean
tone and donâ€™t be afraid to plug in your favourite stomp box. Thinking of
downsizing your cabinet? Simply hook up a single Redback to your 100watt head and generate giant slabs of frightening, monstrous tone. <ul>
<li> Nominal diameter: 12", 305mm <li> Power rating: 150W <li> Nominal
impedance: 8Î© <li> Sensitivity: 100dB <li> Chassis type: Pressed steel <li>
Voice coil diameter: 2", 50mm <li> Magnet type: Ceramic <li> Magnet
weight: 50oz, 1.42kg <li> Frequency range: 70-5000Hz <li> Resonance
frequency, Fs:75Hz <li> Voice coil former material: Round copper <li>
4,7kg </li>

XL2203468 Celestion G12H-150 Redback 8 1595 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Celestion G12H-150 Redback16R
Celestion G12H-150 Redback16R For players who are looking for
extreme power handling but refuse to compromise on great tone.12",
150W, 100dB, 16 ohm
Celestion Heritage Series handbyggs i England och är återskapelser
Celestions mest klassiska element som låg bakom soundet för många av
historiens mest inflytelserika gitarrister.Vid tillverknigen av Heritage Series
används endast ursprungliga material och ritningar för att återskapa ljuden så
exakt som möjligt.
The G12H-150 Redback has been created for
players who are looking for extreme power handling but refuse to
compromise on great tone. Rated at a gargantuan 150-watts, the Redback
is constructed with a supersized 2-inch voice coil and features the heaviest
G12 magnet. The result is a guitar speaker that sounds 100% Celestion in
character, yet is primed to withstand a pummelling from a 100-watt head all
by itself, and still come back for more.The Redback proves that you no
longer need to choose between power and tone. With a tight, wellcontrolled low end, detailed midrange and more relaxed treble, Celestionâ€™s
Ljus, Ljud & Musik HB
Täktåkersvägen 6
785 61 DJURÅS

Tel: 0241-10335
Fax: 0241-51454
Mobil: 070-6650491

Pg: 478 10 71-8
Bg: 210-7878
OrgNr: 916582-0854

Generated : Friday 06th 2019f December 2019 02:09:42 AM at http://www.ljusljudmusik.se

www.ljusljudmusik.com
info@ljusljudmusik.com
Vi innehar F-skattsedel

3 av 16

engineering expertise has produced a truly high power guitar speaker that
can still deliver balance, responsiveness and superb playability, with
muscular ease.With lower power combos, expect tons of smooth, clean
tone and donâ€™t be afraid to plug in your favourite stomp box. Thinking of
downsizing your cabinet? Simply hook up a single Redback to your 100watt head and generate giant slabs of frightening, monstrous tone. <li>
Nominal diameter: 12", 305mm <li> Power rating: 150W <li> Nominal
impedance: 8Î© <li> Sensitivity: 100dB <li> Chassis type: Pressed steel <li>
Voice coil diameter: 2", 50mm <li> Magnet type: Ceramic <li> Magnet
weight: 50oz, 1.42kg <li> Frequency range: 70-5000Hz <li> Resonance
frequency, Fs:75Hz <li> Voice coil former material: Round copper <li>
4,7kg </li>

XL2203476 Celestion G12H-150 Redback16R 1595 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Celestion CREAM 8R
Celestion CREAM 8R Högeffekts Vintage 12" Gitarrelement. 90W, 100 dB.
8 Ohm.
Alnicohögtalaren utvecklades i slutet på 50-talet då stora namn som VOX och
Marshall efterfrågade element som klarade av de allt mer högljudda
konserterna. Celestion tog då fram G12 â€“ numera känd som â€•Blueâ€•.
Konstruktionen hade en styv kon och Alnico-magneter vilket passade den
â€•nyaâ€• generationens spelsätt med dess distade gitarrer på starka volymer.
Celestion Cream är en specialbyggd högtalare för dig som söker ett
vintagesound oavsett vilken typ av förstärkare som används. Med en speciell
tillverkningsmetod har Celestion skapat ett element som tål hög effekt som
samtidigt levererar det klassiska alnico soundet även vid så låga effekter som
1 Watt.Ljudet kan beskrivas som ett organsikt mellanregister med en
avslappnad attack och en varm och krämig botten med en finkornig topp.
<ul> <li> Diameter 12" </li> <li> Effekt 90W RMS. </li> <li> Känslighet 100
dB. </li> <li> Frekvensomfång 75-5000 Hz. </li> <LI>Yttermått: 309mm
</li> <LI>Baffelhål: 283mm </li> <LI>Djup: 165 mm </li> <li> Vikt 4,2kg
</li> </ul> <ul> <li> 8 Ohm </li> </ul>

XL2203518 Celestion CREAM 8R 3395 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Celestion CREAM 16R
Celestion CREAM 16R Vintage 12" Gitarrelement. 90W, 100 dB. 16 Ohm.
Alnicohögtalaren utvecklades i slutet på 50-talet då stora namn som VOX och
Marshall efterfrågade element som klarade av de allt mer högljudda
konserterna. Celestion tog då fram G12 â€“ numera känd som â€•Blueâ€•.
Konstruktionen hade en styv kon och Alnico-magneter vilket passade den
â€•nyaâ€• generationens spelsätt med dess distade gitarrer på starka volymer.
Celestion Cream är en specialbyggd högtalare för dig som söker ett
vintagesound oavsett vilken typ av förstärkare som används. Med en speciell
tillverkningsmetod har Celestion skapat ett element som tål hög effekt som
samtidigt levererar det klassiska alnico soundet även vid så låga effekter som
1 Watt.Ljudet kan beskrivas som ett organsikt mellanregister med en
avslappnad attack och en varm och krämig botten med en finkornig topp.
<ul> <li> Diameter 12" </li> <li> Effekt 90W RMS. </li> <li> Känslighet 100
dB. </li> <li> Frekvensomfång 75-5000 Hz. </li> <LI>Yttermått: 309mm
</li> <LI>Baffelhål: 283mm </li> <LI>Djup: 165 mm </li> <li> Vikt 4,2kg
</li> </ul> <ul> <li> 16 Ohm </li> </ul>

XL2203526 Celestion CREAM 16R 3395 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Celestion V-TYPE 8R
Celestion V-TYPE 8R 12" gitarrelement med ett berusande och spännande
signatur. 70W, 98dB, 8ohm .
I mer än 50 år, har klassiska Celestion-högtalare spelat en viktig roll för att
skapa soundtracket av varje årtionde. Idag använder Celestion deras
mångåriga erfarenhet för att utveckla gitarrhögtalare som efterfrågas av spelare i
alla tänkbara musikaliska genrer.Resultatet av den pågående utvecklingen har
blivit ett omfattande utbud av vintage och moderna högtalare med keramik
eller neodymmagneter som finns tillgängliga i en rad olika storlekar och
effekttåligheter. Classic Seriens högtalare är i många fall det självklara valet för
tillverkare och förstärkardesigners vilket garanterar att Celestions rykte om
The Voice of Rock & Roll lever vidare även i framtiden.
V-Type är
resultatet av ett noga avvägt recept baserat på analys och mätningar av gamla
och nya tillverkningstekniker. Soundet av V-type kan beskrivas som ett
spännnde modern vintage-sound som är öppet och luftigt tillsammans med en
mycket stram och kraftfull botten.Det rena ljudet är transparent över hela
frekvensomfånget och har precis rätt bett i övre mellanregister och diskant för
en oslagbar klarhet och definition. Pressa V-Type ytterligare för en snygg
distortion som enkelt går vidare upp till total high gain med massor av värme i
mellanregistret. V-type är högtalaren för dig som söker ett modernt vintagesound som bara får dig att vilja fortsätta spela och som levererar en äkta
Celestion-ton oavsett din spelstil. <ul> <li> Diameter 12" </li> <li>
Keramisk magnet </li> <li> Effek: 70 W RMS </li> <li> Känslighet 98 dB.
</li> <li> Frekvensomfång 70-5000 Hz. </li> <li> Vikt 3,3 kg </li> </ul>
<ul> <li> 8 Ohm </li> </ul>

XL2204108 Celestion V-TYPE 8R 1095 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Celestion V-TYPE 16R
Celestion V-TYPE 16R 12" gitarrelement med ett berusande och
spännande signatur. 70W, 98dB, 16ohm .
I mer än 50 år, har klassiska Celestion-högtalare spelat en viktig roll för att
skapa soundtracket av varje årtionde. Idag använder Celestion deras
mångåriga erfarenhet för att utveckla gitarrhögtalare som efterfrågas av spelare i
alla tänkbara musikaliska genrer.Resultatet av den pågående utvecklingen har
blivit ett omfattande utbud av vintage och moderna högtalare med keramik
eller neodymmagneter som finns tillgängliga i en rad olika storlekar och
effekttåligheter. Classic Seriens högtalare är i många fall det självklara valet för
tillverkare och förstärkardesigners vilket garanterar att Celestions rykte om
The Voice of Rock & Roll lever vidare även i framtiden.
V-Type är
resultatet av ett noga avvägt recept baserat på analys och mätningar av gamla
och nya tillverkningstekniker. Soundet av V-type kan beskrivas som ett
spännnde modern vintage-sound som är öppet och luftigt tillsammans med en
mycket stram och kraftfull botten.Det rena ljudet är transparent över hela
frekvensomfånget och har precis rätt bett i övre mellanregister och diskant för
en oslagbar klarhet och definition. Pressa V-Type ytterligare för en snygg
distortion som enkelt går vidare upp till total high gain med massor av värme i
mellanregistret. V-type är högtalaren för dig som söker ett modernt vintageLjus, Ljud & Musik HB
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sound som bara får dig att vilja fortsätta spela och som levererar en äkta
Celestion-ton oavsett din spelstil. <ul> <li> Diameter 12" </li> <li>
Keramisk magnet </li> <li> Effek: 70 W RMS </li> <li> Känslighet 98 dB.
</li> <li> Frekvensomfång 70-5000 Hz. </li> <li> Vikt 3,3 kg </li> </ul>
<ul> <li> 16 Ohm </li> </ul>

XL2204116 Celestion V-TYPE 16R 1095 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Celestion A-TYPE 8R
Celestion A-TYPE 8R 12" Gitarrelement, 50W, 98dB, 8ohm
I mer än 50 år, har klassiska Celestion-högtalare spelat en viktig roll för att
skapa soundtracket av varje årtionde. Idag använder Celestion deras
mångåriga erfarenhet för att utveckla gitarrhögtalare som efterfrågas av spelare i
alla tänkbara musikaliska genrer.Resultatet av den pågående utvecklingen har
blivit ett omfattande utbud av vintage och moderna högtalare med keramik
eller neodymmagneter som finns tillgängliga i en rad olika storlekar och
effekttåligheter. Classic Seriens högtalare är i många fall det självklara valet för
tillverkare och förstärkardesigners vilket garanterar att Celestions rykte om
The Voice of Rock & Roll lever vidare även i framtiden.
Celestion
har sedan rockens början varit signifikativ med den klassiska brittiska
gitarrtonen, ett starkt mellanregister och en tydlig diskant som när den
pushas hårt komprimerar snyggt och gör din förstärkare rättvisa. A-Type besitter
dessa egenskaper men är lite annorlunda till karaktären, mellanregistret är
något diskretare och basen är rundare och fetare. När det vankas dist och
overdrive så levererar A-Type en ton med mycket kropp med kraftfull bas.
Vid renare toner så finner du en mjuk och följsam ton med mycket headroom.
<ul> <li> Diameter 12" </li> <li> Effekt 50W RMS. </li> <li> Känslighet 98
dB. </li> <li> Frekvensomfång 75-5000 Hz. </li> <li> Vikt 3,5kg </li> </ul>
<ul> <li> 8 Ohm </li> </ul>

XL2204208 Celestion A-TYPE 8R 1095 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Celestion G15V-100 8R
Celestion G15V-100 8R 15" gitarrelement för dig som söker ett stort ofärgat
sound. 15", 100W, 99dB, 8 Ohm.
Det perfekta valet för dig som söker en spännande tonal
uppgradering från traditionella 12â€• högtalare.Ett 15â€• element levererar ett
mycket stort och uttrycksfullt ljud helt utan ansträngningar med fokus på att
återge förstärkarens ljudkaraktär. Rena ljud är varma och avslöjande med en djup
botten medan det distade ljudet är komplext och musikaliskt. <ul> <li>
Diameter 15" </li> <li> Effekt 100W RMS. </li> <li> Känslighet 99 dB. </li>
<li> Frekvensomfång 64-4000 Hz. </li> <li> Vikt 4,8kg </li> </ul> <ul>
<li> 8 Ohm </li> </ul>

XL2204308 Celestion G15V-100 8R 1595 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Celestion G15V-100 T5971 16
Celestion G15V-100 T5971 16 15" gitarrelement för dig som söker ett stort
ofärgat sound. 15", 100W, 99dB, 16 Ohm.
Det perfekta valet för dig som söker en spännande tonal
uppgradering från traditionella 12â€• högtalare.Ett 15â€• element levererar ett
mycket stort och uttrycksfullt ljud helt utan ansträngningar med fokus på att
återge förstärkarens ljudkaraktär. Rena ljud är varma och avslöjande med en djup
botten medan det distade ljudet är komplext och musikaliskt. <ul> <li>
Diameter 15" </li> <li> Effekt 100W RMS. </li> <li> Känslighet 99 dB. </li>
<li> Frekvensomfång 64-4000 Hz. </li> <li> Vikt 4,8kg </li> <li> 16 Ohm
</li> </ul>

XL2204316 Celestion G15V-100 T5971 16 1595 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Celestion EIGHT 15 4R
Celestion EIGHT 15 4R Eight 15 är den perfekta högtalaren för att uppgradera
"sovrums besten" med en äkta brittisk ton. 8", 15W, 4 Ohm, 95dB
Original series högtalare är tillverkade av material som är anpassade för
användning i enmängd olika typer förstärkare, från digitala modelling till kraftfulla
helrörsförstärkare.Original series passar de flesta och har den rätta tonen och
prestandan till ett mycket ett konkurrenskraftigt pris.
Eight 15 är
den perfekta högtalaren för att uppgradera "sovrums besten" med en äkta
brittisk ton. Eight 15 pressar ur det största ljudet någonsin skådat ur en liten åtta
tums högtalare. <ul> <li> Diameter 8" </li> <li> Effekt 15w RMS. </li> <li>
Känslighet 95db </li> <li> Frekvensomfång 100-5000hz </li> <li> Vikt 1kg
</li> <li> 4 Ohm </li> </ul>

XL2205514 Celestion EIGHT 15 4R 395 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Celestion BN12-300
Celestion BN12-300 12" neodymium bass guitar speaker. 300W, 99dB,
8ohm
Det som kännetecknar elementen i Green Label-serien är att de klarar av
riktigt hög effekt. Green Label är perfekt för alla rockmusiker som vill kunna
spela riktigt högt men även ha kvar värmen och mjukheten i ljudet.
BN12-300S 8R <li> Diameter 12" <li> Effekt 300w RMS. <li> Känslighet
99db <li> Frekvensomfång 50-4000hz <li> Vikt 2,0kg </li>

XL2206208 Celestion BN12-300 1750 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Celestion PULSE10 T5968 8R
Celestion PULSE10 T5968 8R Heavy-duty bass driver. 10", 200W, 8Î©
With its robust steel-chassis, PULSE10, provides a rock-solid
bass performance whether alone in a single speaker combo, in a 4x10 or
even an 8x10 cab. 'Expect a tight, punchy low end with a warm mid-range
thatâ€™s full of presence, bringingfocus and articulation to your playing. <ul>
<li> Diameter 10" <li> Kevlar loaded cone material <li> Power rating: 200W
<li> Sensitivity: 94dB <li> Magnet type: Ferrite <li> 3kg </li>

XL2207708 Celestion PULSE10 T5968 8R 895 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Celestion PULSE12 T5969 8R
Celestion PULSE12 T5969 8R Heavy-duty bass driver. 12", 200W, 8Î©
For bass players demanding well-defined clarity and stunning
articulation together with a rich, full tone, PULSE12 bass speakers deliver
an ideal combination of responsiveness and rock solid low end. The Kevlarloaded conepulses with up to 200 watts of raw bass power. Expect each
note to deliver athick, percussive attack along with the mid-range
necessary to break through inany performance situation. <li> Nominal
diameter 12" <li> Kevlar loaded cone material <li> Power rating: 200W <li>
Sensitivity: 94dB <li> Magnet type: Ferrite <li> 3,2kg </li>

XL2207808 Celestion PULSE12 T5969 8R 995 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Celestion PULSE15 T5970 8R
Celestion PULSE15 T5970 8R Heavy-duty bass driver. 15", 400W, 8Î©
With a longer voice coil for increased â€˜throwâ€™ and a multi-roll
surround thatprovides exceptional linearity and superb bass extension, the
400-watt PULSE 15 is impeccably-designed sonic artillery. Featuring a
Kevlar-loaded cone and rigid steelchassis designed for maximum energy
transfer, this robust and reliable speaker trulyis a powerhouse of deep
bass tone. <ul> <li> Diameter 15" <li> Kevlar loaded cone material <li>
Power rating: 400W <li> Sensitivity: 96dB <li> Magnet type: Ferrite <li>
4,9kg </li>

XL2207908 Celestion PULSE15 T5970 8R 1850 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Celestion CF1840H T5861 4
Celestion CF1840H T5861 4 FEA optimized 18" ferrite magnet and cast
aluminium chassis. 1000W / 4 Ohm, 98dB
<ul> <li> FEA optimized magnet assembly </li> <li> Intelligent
heat management in both chassis and magnet assembly design offers
increased output level </li> <li> Diameter: 18" </li> <li> Magnet type:
Ferrite </li> <li> Power rating: 1000 W RMS </li> <li> Sensitivity: 98 dB
</li> <li> Frequency range: 30-2500 Hz </li> <li> Weight: 11,6kg </li> <li>
4 Ohm </li> </ul>

XL2212861 Celestion CF1840H T5861 4 3995 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Celestion CF1840JD T5967 8
Celestion CF1840JD T5967 8 FEA optimized 18" ferrite magnet and cast
aluminium chassis. 1200W / 8 Ohm, 98dB
<ul> <li> FEA optimized magnet assembly and suspension
deliver highly symmetrical cone movement, leading to exceptionally low
harmonic distortion </li> <li> Vented magnet assembly increases airflow to
provide enhanced cooling </li> <li> Diameter: 18" </li> <li> Magnet type:
Ferrite </li> <li> Power rating: 1200 W RMS </li> <li> Sensitivity: 98 dB
</li> <li> Frequency range: 30-2500 Hz </li> <li> Weight: 11,6kg </li> <li>
4 Ohm </li> </ul>

XL2212867 Celestion CF1840JD T5967 8 4395 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Celestion CDX1-1070 T5916 8R
Celestion CDX1-1070 T5916 8R 1â€• exit light weight, low-profile ferrite
magnet compression driver
Celestion Compression Drivers HF Celestions kompressionsdrivers är
tillverkade med den allra senaste datortekniken för att leverera den perfekta
balansen av prestanda, verkningsgrad och vikt.FEA teknik har används för att
undersöka beteendet hos ljudvågorna inom kompressionsdrivern.Med denna
information kan varje enskild driver anpassas så att en korrekt vågform alltid
avges efter komprimering.
<ul> <li> Power rating: 20W RMS
<li> Nominal impedance: 8ohm <li> Frequency range: 1500-20,000Hz <li>
Sensitivity: 106dB <li> Recommended min. crossover: 2200Hz (12dB/oct)
<li> Voice coil diameter: 25mm/1in <li> Voice coil material: Copper clad
aluminium <li> Diaphragm material: PETP film <li> Surround material:
PETP film <li> Overall width: 70mm/2.8in <li> Overall depth: 50mm/2in <li>
Fitting:Flange (2 x M6 holes on 76mm, 3.0in PCD <li> Throat exit:
25mm/1.0in <li> Unit weight: 0.5kg/1.1lb </li>

XL2213336 Celestion CDX1-1070 T5916 8R 275 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Celestion CDX20-3020 T5975 8
Celestion CDX20-3020 T5975 8 2â€• exit lightweight, ferrite magnet
compression driver with 3â€•copper clad aluminiumvoice coil
Celestion Compression Drivers HF Celestions kompressionsdrivers är
tillverkade med den allra senaste datortekniken för att leverera den perfekta
balansen av prestanda, verkningsgrad och vikt.FEA teknik har används för att
undersöka beteendet hos ljudvågorna inom kompressionsdrivern.Med denna
information kan varje enskild driver anpassas så att en korrekt vågform alltid
avges efter komprimering.
Finite element analysis (FEA) used to
optimise magnetic, acoustic and electromechanical design.Next generation
Sound CastleTM soft clamping assembly reduces diaphragm stress for
decreased distortion and even greater reliability of performance. <ul> <li>
Power rating: 100W RMS <li> Nominal impedance: 8ohm <li> Frequency
range: 500-18,000Hz <li> Sensitivity: 107dB <li> Recommended min.
crossover: 800Hz (12dB/oct) <li> Voice coil diameter: 75mm/3in <li> Voice
coil material: Edgewound copper clad aluminium <li> Diaphragm material:
Titanium <li> Surround material: Titanium <li> Overall width: 180mm/7in
<li> Overall depth: 68mm/2.7in <li> Fitting:Flange (4 x M6 holes on
102mm, 4in PCD <li> Throat exit: 50mm/2in <li> Unit weight: 4,9kg </li>

XL2213675 Celestion CDX20-3020 T5975 8 2075 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Celestion CDX1-1747 8R
Celestion CDX1-1747 8R 1" kompressionsdriver med ferrit-magnet och
1,75" talspole. 60W RMS, 110dB, 8ohm
Celestion Compression Drivers HF Celestions kompressionsdrivers är
tillverkade med den allra senaste datortekniken för att leverera den perfekta
balansen av prestanda, verkningsgrad och vikt.FEA teknik har används för att
undersöka beteendet hos ljudvågorna inom kompressionsdrivern.Med denna
information kan varje enskild driver anpassas så att en korrekt vågform alltid
avges efter komprimering.
Perfekt ersättnings driver för t.ex Mackie
SRM450 V2/V3. <ul> <li> Tillverkad med avancerade Finite Element
Analysis (FEA) verktyg. </li> <li> 1" Driver </li> <li> Effekt 60w RMS. </li>
<li> Känslighet 110db </li> <li> Frekvensomfång 1000-20,000Hz </li> <li>
Vikt 2,3kg </li> </ul> <ul> <li> 8 Ohm </li> </ul>

XL2213848 Celestion CDX1-1747 8R 950 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Celestion TF1230S 8R
Celestion TF1230S 8R Ersättningselement för t.ex Mackie SRM450V2/V3.
12", 400W
Celestion TRUVOX TF är ett resultat av noggrann forskning och utveckling
och erbjuder mycket valuta för pengarna.Med noggrann studering av alla
kritiska komponenter i tillverkningen, representerar TF-serien toppen av
högtalarteknik på denna nivå.Celestion TRUVOX kan användas som
ersättningsdrivers till de flesta kända tillverkarna utav pa-högtalare samt även till
och elbas kabinetter.
Ersättningselement för Mackie SRM450 V2/V3
som passar perfekt utan modifikation av högtalarlåda. <ul> <li> Diameter 12"
</li> <li> Effekt 400 W RMS. </li> <li> 8 Ohm </li> </ul>

XL2215292 Celestion TF1230S 8R 1550 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Celestion H1SC-9040 HORN T595
Celestion H1SC-9040 HORN T595 Lightweight horn flare with 1â€• throat exit
<li> 1" <li> 90Â° x 40Â° <li> 296 x 104 x 145 mm </li>

XL2219151 Celestion H1SC-9040 HORN T595 170 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Celestion H1SC-8050 HORN T595
Celestion H1SC-8050 HORN T595 Lightweight horn flare with 1â€• throat
exit. 80Â° x 50Â°
<li> 1" <li> 80Â° x 50Â° <li> 178 x 178 x 88 mm </li>

XL2219152 Celestion H1SC-8050 HORN T595 170 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Rep-Kit Ftr18-4080Fd 8R T552
Rep-Kit Ftr18-4080Fd 8R T552

XL2219528 Rep-Kit Ftr18-4080Fd 8R T552 1495 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Rep-Kit Vintage 30 16R T3904/
Rep-Kit Vintage 30 16R T3904/

XL2219904 Rep-Kit Vintage 30 16R T3904/ 795 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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