
Acest sistem audio profesional inovator conferă sunet bogat 
și puternic. Cu opțiuni versatile de montare, sistemul FreeSpace 
3 aduce sunet Bose de înaltă calitate pentru o gamă largă de 
aplicații comerciale mici și mijlocii, de la sectorul retail 
la restaurante și la unități de cazare.

În completare la boxele cub de mici dimensiuni ale sistemului 
inițial, sistemul FreeSpace 3 seria II are boxe satelit FreeSpace 3F 
încastrabile și un modul de bas Acoustimass® II rotund 
încastrabil de asemenea, pentru a îndeplini cerințele cât mai 
multor domenii de aplicare.

FREESPACE® 3 
SISTEME SUBWOOFER + SATELIT

SPECIFICAȚII

Sistemul FreeSpace 3

Răspuns în frecvență:
50 Hz la 16kHz (±3 dB)

Impedanță:
70/100 V sau 8 Ω

Putere absorbită:
200 W în funcționare la 70/100 V 
100 W în funcționare la joasă 
impedanță Lo Z

Sensibilitate:
82 dB SPL @1W, 1 m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim
93 dB SPL

Modul Acoustimass® FreeSpace 3 
seria II încastrabil

Dimensiuni:
391 mm - diametrul flanșei exterioare 
362 mm - diametrul orificiului din 
plafon
189 mm - adâncime

Greutate:
6,4 kg 

Modul Acoustimass® FreeSpace 3 
seria I pentru montare la suprafață

Dimensiuni:
356 x 222 x 345 mm (Î x L x A)  
cu suport 

Greutate: 
7,9 kg

Piese pentru montare incluse:
Suport, atașat la modul

Boxă satelit FreeSpace 3 seria II 
încastrabilă

Dimensiuni:
157 mm - diametrul flanșei exterioare 
127 mm - diametrul orificiului din 
plafon 
123 mm - adâncime

Greutate:
0,9 kg

Boxă satelit cub FreeSpace 3 seria I 
pentru montare la suprafață

Dimensiuni:
77 x 77 x 102 mm (Î x L x A)

Greutate:
0,8 kg

Culoare:
Negru sau alb, cu grilă și suporturi 
pentru montare ce pot fi vopsite
 
Componentele încastrabile și cele 
de suprafață pot fi folosite unele 
cu celelalte. Sistemele trebuie să 
utilizeze 2 sau 4 sateliți.
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FREESPACE® DS 16F
BOXE

FREESPACE DS 16S & DS 16SE
BOXE

Proiectate special pentru aplicații comerciale de toate genurile 
și dimensiunile, boxele elegante FreeSpace DS 16F încorporează 
un difuzor full-range de 16 W, 2.25” pentru reproducerea cu 
acuratețe atât a dialogurilor, cât și a muzicii. Opțiunile versatile 
de montare deschid un spectru nou de aplicații, în timp ce prețul 
focusat pe consumator și instalarea simplificată fac ca sunetul 
premium Bose® să fie mai accesibil ca oricând.

FreeSpace DS 16F devine una din cele mai populare boxe pasive 
pentru aplicații comerciale de orice dimensiuni. Versatilitatea sa 
o face să fie o soluție ideală pentru aplicații în care muzica se aude 
în fundal, într-o gamă largă de medii de afaceri, de la sectorul 
retail și restaurante până la magazine, mall-uri, clădiri de birouri 
și aeroporturi. Pentru performanțe optime, această boxă necesită 
egalizare activă.

Boxele FreeSpace DS 16F VA întrunesc numeroase standarde 
pentru muzică și sisteme de evacuare din întreaga lume.

Boxele Bose FreeSpace DS 16S și DS 16SE pentru montare la 
suprafață îmbunătățesc experiența clienților dumneavoastră 
prin reproducerea naturală și cu acuratețe a muzicii. Randamentul 
și valoarea acestora le fac ideale pentru reproducerea muzicii de 
fundal și a dialogurilor, cu o gamă largă de aplicabilitate în domeniul 
comercial, incluzând sectorul retail, restaurante și hoteluri. 
Aspectul contemporan și versatil aduce un plus de eleganță 
mediului în care sunt plasate. Posibilitatea de a fi montate 
vertical sau orizontal oferă o mai mare flexibilitate în instalare, 
iar orientarea boxei permite direcționarea sunetului acolo unde 
se află clienții dumneavoastră.

Două versiuni ale acestei boxe robuste de 16 wați pot fi folosite, 
pentru acoperire la interior (DS 16S) și exterior (DS 16SE). 
Reproduc de asemenea cu claritate anunțuri și semnale sonore.

Boxele FreeSpace DS 16S & 16SE VA întrunesc numeroase 
standarde pentru muzică și sisteme de evacuare din întreaga 
lume.

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
95 Hz la 17kHz (±3 dB)

Impedanță: 
8 Ω (Conectare fără transformator) 
100 V: 2,4,8,16 W  
70 V: 1,2,4,8,16 W

Dispersie la 1-4 kHz (-6 dB): 
170° conică

Putere absorbită:
16 W continuu

Sensibilitate:
84 dB SPL @1W, 1 m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
96 dB SPL @ 1m 
102 dB-SPL @ 1m (maxim)

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
95 Hz la 17 kHz (±3 dB)

Impedanță:
8 Ω (Conectare fără transformator) 
100 V: 2,4,8,16 W  
70 V: 1,2,4,8,16 W

Dispersie la 1-4 kHz (-6 dB): 
170°orizontal x 160°vertical  
(boxa montată orizontal)

Putere absorbită:
16 W continuu

Sensibilitate:
84 dB-SPL, 1 W @ 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim 
96 dB-SPL @ 1m 
102 dB-SPL (maxim) @ 1m

Caracteristici constructive:
Carcasă: carcasă din polipropilenă 
turnată prin injecție

Dimensiuni:
239 mm - diametrul flanșei exterioare 
203 mm - diametrul orificiului din plafon 
176 mm - înălțime

Greutate:
1,9 kg

Culoare:
Negru sau alb, pot fi vopsite

Conectori:
Suportul de montare inclus este 
prevăzut cu  regletă cu trei terminale. 
Cutiile de joncțiune opționale includ 
un conector ceramic precablat și o 
siguranță termică pentru utilizare 
atunci când este necesar.

Dimensiuni:
Boxa 
124 x 250 x 117 mm (Î x L x A) 
Boxa cu suport  
124 mm x 250 mm x 161 mm (Î x L x A)

Greutate:
Produs: 1,8 kg 
Greutate de transport: 2,3 kg

Culoare:
negru sau alb, pot fi vopsite

Piese pentru montare:
Suport pentru boxă cu montaj 
simplificat în trei pași

GAMA DE PRODUSE FREESPACE



Bose® FreeSpace DS 40F este o boxă încastrabilă de înaltă 
performanță proiectată pentru aplicații în care muzica se aude 
în fundal, precum și pentru reproducerea dialogurilor într-o gamă 
largă de aplicații în domeniul comercial, incluzând sectorul retail, 
restaurante și unități de cazare. 
Cu design-ul simplu și elegant se încadrează ideal în plafoane. 
Boxele FreeSpace DS 40F VA întrunesc numeroase standarde 
pentru muzică și sisteme de evacuare din întreaga lume.

Boxele FreeSpace DS 40F sunt proiectate pentru instalarea 
în plafoane de până la 8 m înălțime. Un kit opțional de instalare 
permite ca boxa să fie suspendată de plafoane deschise. 
FreeSpace DS 40F poate fi folosită la joasă impedanță ca boxă 
de 8-ohmi, 40-wați sau în funcționare la 70/100V. 
Transformatoarele pot fi setate folosind un buton inovator de reglaj, 
care poate fi accesat din partea frontală a boxei, de sub grilă.

Boxele FreeSpace DS 40F VA întrunesc numeroase standarde 
pentru muzică și sisteme de evacuare din întreaga lume.

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
80 Hz la 17 kHz (±3 dB)

Impedanță:
8 Ω (Conectare fără transformator) 
100 V: 5;10;20;40 W  
70 V: 2,5;5;10;20;40 W

Dispersie:
125° conică

Putere absorbită:
40 W continuu

Sensibilitate:
87 dB-SPL at 1 W @ 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
103 dB-SPL

Dimensiuni:
Diametrul flanșei exterioare: 300 mm
Diametrul orificiului din plafon: 267 mm  
Înălțime: 153 mm

Culoare:
Negru sau alb; pot fi vopsite

Greutate:
3,7 kg

Bose® FreeSpace DS 40SE este o boxă de înaltă performanță 
pentru montarea la suprafață, proiectată pentru aplicații în care 
muzica se aude în fundal, precum și pentru reproducerea 
dialogurilor într-o gamă largă de aplicații în domeniul comercial, 
incluzând sectorul retail, restaurante și unități de cazare.

Boxa de 40-wați poate oferi acoperire atât la interior, cât și la 
exterior. Posibilitatea de a fi montate vertical sau orizontal oferă 
o mai mare flexibilitate în instalare.

FreeSpace DS 40SE poate fi folosită la joasă impedanță ca boxă 
de 8-ohmi, 40-wați sau în funcționare la 70/100V. Setările pot fi 
făcute rapid și simplu, cu ajutorul unui buton de reglaj ușor 
accesibil, fără a folosi instrumente suplimentare.

Boxa FreeSpace DS 40SE este compatibilă din punct de vedere 
acustic cu boxa încastrabilă DS 40F. Acestea pot fi montate 
pe aceeași linie de boxe. Aspectul contemporan al boxelor 
FreeSpace DS 40SE se combină cu succes cu o gamă largă de 
decoruri.

Boxele FreeSpace DS 40SE VA întrunesc numeroase standarde 
pentru muzică și sisteme de evacuare din întreaga lume.

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
80 Hz la 17 kHz (±3 dB)

Impedanță:
8 Ω (Conectare fără transformator) 
100 V: 5;10;20;40W 
70 V: 2,5;5;10;20;40W

Dispersie:
125° orizontal x 125° vertical

Putere absorbită:
40 W continuu

Sensibilitate:
87 dB-SPL at 1 W la 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
103 dB-SPL

Conectori:
Suportul de montare inclus este 
prevăzut cu  regletă cu trei terminale. 
Cutiile de joncțiune opționale includ 
un conector ceramic precablat și o 
siguranță termică pentru utilizare 
atunci când este necesar.

Dimensiuni:
175 x 326 x 159 mm (Î x L x A)

Culoare:
negru sau alb; pot fi vopsite 
 
Greutate:
3,9 kg

FREESPACE® DS 40F 
BOXE

FREESPACE DS 40SE
BOXE
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FREESPACE® DS 100F
BOXE

FREESPACE DS 100SE
BOXE

Boxele FreeSpace DS 100F conferă sunet puternic pe întregul 
spectru acustic, fiind ideale pentru aplicații în care muzica se aude  
în fundal în sectorul retail, restaurante, unități de cazare și alte 
aplicații în care muzica și divertismentul sunt elemente cheie 
în crearea unei experiențe veritabile pentru clienți. Aceste boxe de 
100 wați pot fi încastrate în plafoane de până la 10 m înălțime. 
În plus, puteți folosi mai puține boxe pentru crearea unei acoperiri 
corespunzătoare, datorită sunetului puternic și a dispersiei 
uniforme. Conferă, de asemenea, sunet clar pentru semnale 
și anunțuri.

Boxele FreeSpace DS 100F VA întrunesc numeroase standarde 
pentru muzică și sisteme de evacuare din întreaga lume.

Boxele de mare putere FreeSpace DS 100SE pentru montare la 
suprafață îmbunătățesc experiența clienților prin reproducerea 
muzicii cu bași profunzi și detalii clare.

Sfera de performanță a acestor boxe de 100 wați le face foarte 
potrivite pentru aplicații în care muzica se aude în fundal în 
sectorul retail, restaurante, unități de cazare, precum și alte 
aplicații în care muzica și divertismentul sunt elemente vitale 
în crearea unei atmosfere primitoare și atractive pentru clienți. 
Aspectul stilat, contemporan, adaugă mediului ambiant o notă 
de eleganță.

Posibilitatea de a fi montate vertical sau orizontal oferă o mai 
mare flexibilitate în instalare, iar orientarea boxei permite 
direcționarea sunetului acolo unde se află clienții dumneavoastră.

Boxele FreeSpace DS 100SE sunt proiectate cu două difuzoare 
Twiddler® dispuse matriceal conform principiului patentat 
Articulated Array®, fiind simplu de rotit. Drept urmare, beneficiați 
de flexibilitatea de a monta boxele DS 100SE orizontal sau 
vertical, obținând în ambele variante acoperire orizontală de 180°.

Boxele FreeSpace DS 100SE VA întrunesc numeroase standarde 
pentru muzică și sisteme de evacuare din întreaga lume.

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
75 Hz la 18 kHz (±3 dB)

Impedanță:
8 Ω (Conectare fără transformator) 
100 V: 25;50;100 W  
70 V: 12,5;25;50;100 W

Dispersie la 1-4 kHz (-6 dB): 
160° conică

Putere absorbită:
100 W continuu

Sensibilitate:
85 dB-SPL, 1 W @ 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
105 dB-SPL
111 dB-SPL (maxim)

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
75 Hz la 18 kHz (±3 dB)

Impedanță:
8 Ω (Conectare fără transformator) 
100 V: 25;50;100 W  
70 V: 12,5;25;50;100 W

Dispersie la 1-4 kHz (-6 dB): 
180°H x 75°V

Putere absorbită:
100 W continuu

Sensibilitate:
85 dB-SPL, 1 W @ 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
105 dB-SPL  
111 dB-SPL (maxim)

Conectori:
Regletă cu trei terminale cu un 
conector ceramic precablat

Dimensiuni: 
Diametrul flanșei exterioare: 299 mm 
Diametrul orificiului din plafon: 267 mm 
Înălțime: 210 mm

Greutate:
Produs: 5,9 kg 
Greutate de transport: 7,3 kg

Culoare:
Negru sau alb; pot fi vopsite 

Dimensiunea boxei:
178 x 381 x 216 mm (Î x L x A)
Boxa cu suport de montare:
178 x 381 x 280 mm (Î x L x A)

Greutate:
Produs: 6,4 kg 
Greutate de transport: 7,7 kg

Culoare: 
Negru sau alb; pot fi vopsite

Piese pentru montare:
Suport pentru boxă cu montaj 
simplificat în trei pași

GAMA DE PRODUSE FREESPACE



Cercetările au dovedit faptul că majoritatea clienților vizitează 
și petrec mai mult timp într-un magazin atunci când le place 
atmosfera, în special muzica. Tehnologiile mult premiate din 
spatele sistemelor audio pentru casă și pentru automobile au 
fost dezvoltate și mai mult pentru a conferi sunet de calitate 
pentru cele mai pretențioase cerințe din mediul business. 
Aceste boxe profesionale reproduc până și în cele mai 
zgomotoase și populate locații sunetul clar și natural pe care 
și-l doresc clienții. 

Boxele FreeSpace 203 vă aduc sunetul impecabil Bose, fără 
nevoia de echipamente speciale sau accesorii suplimentare. 
Adesea, pot fi folosite cu amplificatorul dumneavoastră 
existent atunci când doriți înlocuirea vechilor boxe 
ori extinderea sistemului audio. 

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
65 Hz la 14 kHz, (±3 dB) 

Impedanță:
6 Ω (Conectare fără transformator)  
70/100 V - 75 W  
(cu transformator CVT-2)

Dispersie:
(-6 dB) 
Vertical: 150º 
Orizontal: 115º

Putere absorbită:
200 W @ 70/100 V or 100 W @ 6 Ω

Sensibilitate:
84 dB-SPL, 1W, 1 m 

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
104 dB-SPL 

Dimensiuni:
187 x 325 x 211 mm (Î x L x A)

Piese pentru montare:
Suporturi de instalare rapidă și piese 
incluse cu fiecare boxă

Greutate:
5 kg

Culoare:
Negru sau alb

Boxa FreeSpace 360P seria II conferă o reproducere sonoră 
cu acuratețea și profunzimea la care v-ați aștepta numai 
în interioare. Reproduc semnale sonore ce pot fi înțelese 
cu ușurință – chiar și în medii outdoor aglomerate. În plus, 
pot fi mascate aproape total în orice decor.

Boxele FreeSpace 306P seria II sunt durabile, proiectate 
să funcționeze în locuri în care cele mai multe boxe 
convenționale nu pot – locuri cu multă vegetație, grădini, 
în apropierea piscinelor.

Reprezintă o soluție confirmată pentru locații outdoor precum 
restaurante, parcuri de distracție, complexuri retail în aer liber, 
stațiuni de vacanță și unități de cazare. Pot fi de asemenea 
folosite la interior, în spații largi precum curți interioare, 
foaiere și mall-uri.

SPECIFICAȚII

Răspuns în frecvență:
70 Hz la 10kHz (±3 dB)

Impedanță:
4 Ω (Conectare fără transformator)
70 V/100 V (10 W, 20 W, 40 W,  
80 W) 

Dispersie:
360° orizontal, 50° vertical

Putere absorbită:
80 W @ 70/100 V

Sensibilitate:
 87 dB-SPL @ 1W, 1m

Nivel de presiune sonoră (SPL) maxim:
100 dB SPL 

Construcție:
Polipropilenă armată cu fibră de sticlă

Dimensiuni:
368 mm diametru;  
379 mm înălțime 

Greutate:
6,6  kg

Culoare:
verde

FREESPACE® 203® 
BOXE

FREESPACE 360P SERIA II
BOXE
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FREESPACE® DXA 2120
MIXER/AMPLIFICATOR DIGITAL

FreeSpace DXA 2120 conferă flexibilitate, putere și control 
în crearea mediului propice pentru sisteme audio premium 
în spații de întâlniri, magazine retail, hoteluri și restaurante. 
Modelul versatil DXA 2120 dispune de trei moduri de operare 
oferind amplificare atât pentru mici întruniri, cât și pentru 
sisteme audio profesionale. Dispozitivele de control pentru 
utilizator montate pe perete oferă o operare facilă de la distanță.

• Curbele de egalizare ale boxelor Bose sunt preîncărcate, 
pentru o mai bună compatibilitate a sistemelor FreeSpace 
cu boxele Bose.

• Procesarea digitală de semnal, mixarea, rutarea și amplificarea 
sunt combinate într-o singură componentă, ușor de utilizat. 
Butoane de configurare pe panoul frontal.

• Cele șase intrări includ: patru intrări de linie pentru microfon, 
o intrare directă și o intrare pentru anunțuri. 

• Funcția pentru anunțuri Opti-voice® asigură anunțuri 
inteligibile la un nivel sonor adecvat, acolo unde este nevoie.

SPECIFICAȚII

Intrări audio:
4 intrări analogice de microfon/linie 
simetrice
Intrare 3 pini Euroblock simetrică
4 intrări analogice asimetrice

Intrări directe:
1 intrare analogică de linie
Intrare 3 pini Euroblock simetrică

Intrări anunțuri:
3-pin Euroblock balanced

Niveluri maxime de intrare:
Microfon -20 dBu
Linie +10 dBu
Anunțuri -30 dBu
Direct +8 dBu

Impedanțe de intrare:
Microfon 2k Ω
Linie (simetrică) 25k Ω
Linie (asimetrică) 10k Ω
Anunțuri 400 Ω
Direct 18k Ω

Ieșiri de amplificare:
2x 120 W @ 4 Ω
2x 100 W @ 70/100 V

Ieșiri auxiliare:
1 ieșire de linie simetrică (fixă)
3-pini Euroblock
Nivel maxim 2.2 dBV

THD (Distorsiune Armonică Totală): 
≤0.5% (la putere maximă nominală)

Răspuns în frecvență:
40 Hz la 16 kHz (±3 dB)

Raport semnal zgomot:
75 dB (mai jos de puterea nominală, 
dBA)

Gamă dinamică:
80 dB

Separarea canalelor (Crosstalk):
≤60 dBV (mai jos de puterea 
nominală, 1 kHz)

Procesor de semnal digital (DSP) 
integrat:
Convertori 24 biti A/D și D/A
Rata de eșantionare 44,1 kHz

Consum de energie:
350 W

Dimensiuni:
90 x 420 x 349  mm (Î x L x A)

Greutate:
Produs: 14,4 kg
Greutate de transport: 18,1 kg

GAMA DE PRODUSE FREESPACE



FREESPACE® IZA 250-LZ/190-HZ
AMPLIFICATOR INTEGRAT DE ZONĂ

Bose® FreeSpace® IZA 250-LZ / IZA 190-HZ oferă procesare 
de semnal, rutare, anunțuri și amplificare pentru o gamă 
largă de aplicații comerciale, cum ar fi sectorul retail, 
restaurante și baruri, unități de cazare, săli de conferințe, 
școli și zone auxiliare. 

Amplificatorul integrat de zonă oferă o varietate de conexiuni 
de intrare simplu de folosit (mic/line/page), gain pe intrări 
și ajustări ale nivelurilor de ieșire, precum și moduri de operare. 
De asemenea, preset-urile EQ selectabile FreeSpace DS 16, 
DS 40 sau flat sunt disponibile pentru optimizare.

SPECIFICAȚII

Putere Amplificator:
FreeSpace® IZA 250-LZ:
2 x 50 W @ 4Ω, 2 x 25 W @ 8Ω
FreeSpace® IZA 190-HZ
1 x 90 W @ 70/100 V

Răspuns în frecvență:
FreeSpace® IZA 250-LZ:
40 Hz – 20 kHz
(+0/-3dB, @ 1 W referință 1 kHz)
FreeSpace® IZA 190-HZ:
60Hz – 20 kHz
(+0/-3dB, @ 1 W referință 1 kHz)

THD+N:
FreeSpace® IZA 250-LZ:
≤ 0.3% (la puterea maximă nominală)
FreeSpace® IZA 190-HZ:
≤ 1% (la puterea maximă nominală)

Gamă dinamică:
FreeSpace® IZA 250-LZ: 88dB
FreeSpace® IZA 190-HZ: 88 dB

Egalizator (EQ) încorporat:
Bose FreeSpace DS 16, DS 40 sau flat 

Canale de intrare:
Intrări de linie: 2 asimetrice
Intrări mic/linie: 1 intrare simetrică 
mic/linie
Intrare anunțuri: 1 intrare simetrică mic
Intrare  auxiliară: 1 intrare asimetrică 
de linie

FREESPACE® ZA 250-LZ / 190-HZ
AMPLIFICATOR DE ZONĂ

Amplificatorul de zonă Bose® FreeSpace® ZA 250-LZ / ZA 190-HZ 
conferă amplificare de bază și extinderea sistemului audio 
pentru utilizarea împreună cu dispozitive de procesare a 
semnalului. Extinderea sistemului este simplificată atunci 
când acest amplificator este folosit cu un amplificator integrat 
de zonă FreeSpace IZA, acolo unde o singură conexiune de 
cablu permite amplificatoarelor să funcționeze împreună ca 
un sistem – pentru partajarea de muzică și anunțuri, la fel ca 
și control master al volumului.

Puteți folosi, de asemenea, amplificatorul FreeSpace ZA 
cu alte produse, cum ar fi procesoarele de sunet Bose 
ControlSpace®, pentru a conferi amplificare zonelor suplimentare.

SPECIFICAȚII

Putere Amplificator:
FreeSpace ZA 250-LZ:  
2 x 50 W @ 4 Ω, 2 x 25 W @ 8 Ω
FreeSpace ZA 190-HZ:
1 x 90 W @ 70/100 V

Răspuns în frecvență
FreeSpace ZA 250-LZ:
20 Hz – 20 kHz
(+0/-3 dB, @ 1W referință 1 kHz)
FreeSpace ZA 190-HZ:
60 Hz – 20 kHz
(+0/-3 dB, @ 1W referință 1 kHz)

THD+N
FreeSpace ZA 250-LZ:  
≤0.3 % (la puterea maximă nominală)
FreeSpace ZA 190-HZ:
≤ 1% (la puterea maximă nominală) 

Gamă dinamică
FreeSpace ZA 250-LZ: 88 dB
FreeSpace ZA 190-HZ: 88 dB

Canale de intrare
1 asimetrică
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FREESPACE® IZA 2120-LZ / IZA 2120-HZ
AMPLIFICATOR INTEGRAT DE ZONĂ

Pentru aplicații în care muzica se aude în fundal/prim-plan 
și pentru anunțuri, amplificatorul integrat de zonă Bose® 
FreeSpace® IZA 2120-HZ/ IZA 2120-LZ oferă o experiență 
audio inedită a utilizării boxelor FreeSpace®. Dezvoltate 
și optimizate pentru aplicații comerciale, amplificatoarele 
FreeSpace IZA sunt prevăzute cu egalizare de boxe 
selectabilă pentru a spori calitatea audio și anunțuri Opti-voice® 
pentru claritatea vocilor, conferind în același timp tranziții 
impecabile și egalizare dinamică ce asigură conținut muzical 
amplu și echilibrat la orice nivel al volumului.

SPECIFICAȚII

Putere Amplificator:
FreeSpace® IZA 2120-LZ
2 x 120 W @ 4Ω, 2 x 60 W @ 8Ω
FreeSpace® IZA 2120-HZ
2 x 120 W @ 70/100 V

Răspuns în frecvență:
FreeSpace® IZA 2120-LZ
20 Hz – 20 kHz (+0/-3 dB, @ 1 W 
referință 1 kHz)
FreeSpace® IZA 2120-HZ
55 Hz – 20 kHz (+0/-3 dB, @ 1 W 
referință 1 kHz)

THD+N:
FreeSpace® IZA 2120-LZ
≤ 0.5% (la puterea nominală)
FreeSpace® IZA 2120-HZ
≤ 0.3% (la puterea nominală)

Gamă dinamică:
FreeSpace® IZA 2120-LZ: 88 dB
FreeSpace® IZA 2120-HZ: 88 dB

Egalizator (EQ) încorporat:
Bose FreeSpace® 3, subwoofer FS3, 
DS 16, DS 40 și DS 100 

Canale de intrare:
Intrări de linie: 2 intrări asimetrice, 
2 intrări simetrice 
Intrare anunțuri: 1 intrare simetrică 
mic/de line 
Intrare auxiliară: 1 intrare asimetrică 
de line

FREESPACE® ZA 2120-LZ / ZA 2120-HZ
AMPLIFICATOR DE ZONĂ

Amplificatorul de zonă Bose® FreeSpace® ZA 2120-LZ / ZA 
2120-HZ conferă amplificare de bază și extinderea sistemului 
audio pentru utilizarea împreună cu dispozitive front-end 
Bose®, cum ar fi amplificatoarele integrate de zonă 
FreeSpace® IZA și procesoarele de sunet ControlSpace®.

SPECIFICAȚII

Putere Amplificator:
FreeSpace ZA 2120-LZ:
2 x 120 W @ 4Ω, 2 x 60 W @ 8Ω
FreeSpace ZA 2120-HZ:
2 x 120 W @ 70/100 V

Răspuns în frecvență
FreeSpace ZA 2120-LZ:
20 Hz – 20 kHz 
(+/-3 dB, @ 1 W referință 1 kHz)
FreeSpace ZA 2120-HZ:
55 Hz – 20 kHz 
(+/-3 dB, @ 1 W referință 1 kHz)

THD+N
FreeSpace ZA 2120-LZ:
≤ 0.5% (la puterea nominală)
FreeSpace ZA 2120-HZ:
≤ 0.3% (la puterea nominală) 

Gamă dinamică
FreeSpace ZA 2120-LZ: 88 dB
FreeSpace ZA 2120-HZ: 88 dB

Canale de intrare
1 asimetrică, 1 simetrică

GAMA DE PRODUSE FREESPACE


