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Wolnostojąca kolumna głośnikowa z nowej serii 600 Bowers & Wilkins zapewni nieskazi-

telnej czystości dźwięk w Twoim domu. Flagowy model 603 wyposażony został w wielo-

krotnie nagradzaną membranę Continuum, która tworzy czyste i precyzyjne środowisko 

akustyczne. Membrana ta, rozwijana przez osiem lat i po raz pierwszy wykorzystana we 

flagowych modelach serii 800 Diamond, została wprowadzona do szóstej generacji mo-

delu 603, aby jeszcze bardziej udoskonalić jego osiągi. Kolumna Bowers & Wilkins 603 

wyposażona jest w sprawdzony głośnik wysokotonowy Decoupled Double Dome, który 

dzięki zmodernizowanej konstrukcji pozwala uzyskać jeszcze lepsze parametry. Udosko-

nalone celulozowe membrany niskotonowe oferują wszystko to, czego można oczekiwać 

od firmy Bowers & Wilkins: nieskrępowaną moc, niezwykłą głębię i precyzję niskich tonów 

oraz niesamowicie niski poziom zniekształceń. Ale nowy głośnik 603 to nie tylko czysty 

dźwięk – wyróżnia go także elegancki wygląd. Mocowania maskownicy zastąpiliśmy ma-

gnesami, a wylot tunelu bas-refleks przenieśliśmy na tył obudowy, uzyskując w ten sposób 

najwyższej klasy, nowoczesną estetykę z matowym wykończeniem. Wypełnij swój dom 

wspaniałym dźwiękiem głośników Bowers & Wilkins.
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Specyfikacja techniczna Aluminiowa kopułka wysokotonowa Decoupled Double Dome
Przetwornik średniotonowy z zawieszeniem FST™ i membraną Continuum Dome
Przetworniki niskotonowe z membranami  
z celulozy/kewlaru
Flowport™

Rodzaj Konstrukcja 3-drożna z bas-refleks

Przetworniki 1 × ø25 mm – aluminiowa kopułka wysokotonowa
1 × ø150 mm – średniotonowa membrana Continuum z FST
2 × ø165 mm – niskotonowa membrana celuloza/kewlar

Zakres częstotliwości -6 dB przy 29 Hz i 33 kHz

Odpowiedź częstotliwościowa 48 Hz - 28 kHz ±3 dB

Czułość 88,5 dB SPL (2,83 Vrms, 1 m)

Zniekształcenia harmoniczne 2. i 3. harmoniczna (90 dB, 1 m)
<1% 90 Hz - 22 kHz
<0,5% 120 Hz - 20 kHz

Impedancja nominalna 8 Ω (minimum 3 Ω)

Zalecana moc wzmacniacza 30 W - 200 W dla 8 Ω (w zakresie mocy bez zniekształceń)

Wymiary Wysokość: 985 mm sama obudowa
1055 mm z podstawą

Szerokość: 190 mm sama obudowa
320 mm z podstawą

Głębokość: 340 mm sama obudowa
370 mm z podstawą

Waga netto 24,5 kg (sztuka)

Waga z opakowaniem 31,4 kg (sztuka)

Wykończenie Obudowa: czarny, biały
Maskownica: czarny, szary


