
ASW
nowa seria 600

Nowa seria 600 firmy Bowers & Wilkins wypełni Twój dom krystalicznie czystym dźwię-

kiem. Od 1966 r. opracowujemy unikatowe rozwiązania techniczne, dążąc do stworzenia 

głośnika idealnego, a dzięki najnowszym innowacjom z naszego dorobku mogą skorzystać 

zarówno miłośnicy muzyki, jak i filmów. Seria 600 obejmuje trzy subwoofery, od kompakto-

wego ASW608 do potężnego ASW610XP. Każdy z nich wykorzystuje  niezwykle wydajny, 

audiofilskiej klasy wzmacniacz Class D, który pozwala odwzorować wszelkie detale i efekty 

dźwiękowe, przyprawiając słuchaczy o dreszcze emocji. Każdy z subwooferów ma mato-

we wykończenie w czerni lub bieli, dopasowane do pozostałych modeli serii i harmonijnie 

wtapiające się w domowe wnętrze. Dzięki szóstej generacji serii 600 możesz rzeczywiście 

stworzyć w swojej przestrzeni wspaniały seans dźwiękowy.



ASW610XP ASW610 ASW608

Specyfikacja
techniczna

Membrana celuloza/Kevlar ®
wzmacniacz 500 W ICEpower ®

Membrana celuloza/Kevlar ®
wzmacniacz 200 W ICEpower ®

Membrana celuloza/Kevlar ®
wzmacniacz 200 W ICEpower ®

Rodzaj Aktywny subwoofer z zamkniętą obudową Aktywny subwoofer z zamkniętą obudową Aktywny subwoofer z zamkniętą obudową

Przetworniki 250 mm membrana celuloza/Kevlar ®

o dużym skoku
250 mm membrana celuloza/Kevlar ®

o dużym skoku
200 mm membrana celuloza/Kevlar ®

o dużym skoku

Zakres częstotliwości -6 dB przy 18 Hz i 25/140 Hz
regulowany (EQ przy A)

-6 dB przy 20 Hz i 25/140 Hz
regulowany (EQ przy A)

-6 dB przy 23 Hz i 25/140 Hz
regulowany (EQ przy A)

Odpowiedź
częstotliwościowa

±3 dB 25 Hz – 40/140 Hz
regulowana (EQ przy A)

±3 dB 27 Hz – 40/140 Hz
regulowana (EQ przy A)

±3 dB 32 Hz – 40/140 Hz
regulowana (EQ przy A)

Pogłębienie efektu 
basowego

-6 dB przy 18 Hz (pozycja A)
-6 dB przy 23 Hz (pozycja B)
-6 dB przy 28 Hz (pozycja C) 

-6 dB przy 20 Hz (pozycja A)
-6 dB przy 25 Hz (pozycja B)
-6 dB przy 30 Hz (pozycja C) 

-6 dB przy 23 Hz (pozycja A)
-6 dB przy 28 Hz (pozycja B)
-6 dB przy 36 Hz (pozycja C) 

Wzmacniacz Moc wyjściowa: 500 W
Zużycie energii: 94 W/0,8 W tryb czuwania
Impedancja wejściowa: 33 kΩ
Sygnał/szum: > 80 dB
Funkcje:
regulacja wzmocnienia (wej. liniowe)
regulacja wzmocnienia (wej. głośnikowe)
ominięcie filtra dolnoprzepustowego
pogłębienie efektu basowego
wyrównywanie charakterystyki
automatyczne włączanie/tryb czuwania
przełącznik fazy
Wejścia:
wej. liniowe (RCA Phono)
wej. głośnikowe (zaciski)
wyzwalacz 12 V (mini-jack 3,5 mm)

Moc wyjściowa: 200 W
Zużycie energii: 40 W/0,5 W tryb czuwania
Impedancja wejściowa: 33 kΩ
Sygnał/szum: > 90 dB
Funkcje:
regulacja wzmocnienia (wej. liniowe)
regulacja wzmocnienia (wej. głośnikowe)
ominięcie filtra dolnoprzepustowego
pogłębienie efektu basowego
wyrównywanie charakterystyki
automatyczne włączanie/tryb czuwania
przełącznik fazy
Wejścia:
wej. liniowe (RCA Phono)
wej. głośnikowe (zaciski)
wyzwalacz 12 V (mini-jack 3,5 mm)

Moc wyjściowa: 200 W
Zużycie energii: 40 W/0,5 W tryb czuwania
Impedancja wejściowa: 33 kΩ
Sygnał/szum: > 90 dB
Funkcje:
regulacja wzmocnienia (wej. liniowe)
regulacja wzmocnienia (wej. głośnikowe)
ominięcie filtra dolnoprzepustowego
pogłębienie efektu basowego
wyrównywanie charakterystyki
automatyczne włączanie/tryb czuwania
przełącznik fazy
Wejścia:
wej. liniowe (RCA Phono)
wej. głośnikowe (zaciski)
wyzwalacz 12 V (mini-jack 3,5 mm)

Filtr
dolnoprzepustowy

Aktywny 4. rzędu,
regulowana częstotliwość odcięcia

Aktywny 4. rzędu,
regulowana częstotliwość odcięcia

Aktywny 4. rzędu,
regulowana częstotliwość odcięcia

Wymiary Wysokość:
325 mm bez nóżek

Wysokość:
310 mm bez nóżek

Wysokość:
260 mm bez nóżek

Szerokość:
325 mm

Szerokość:
310 mm

Szerokość:
260 mm

Głębokość:
374 mm

Głębokość:
375 mm

Głębokość:
330 mm

Waga netto 15,5 kg 12,5 kg 8,85 kg

Wykończenie Obudowa: czarny, biały
Maskownica: czarny, jasnoszary

Obudowa: czarny, biały
Maskownica: czarny, jasnoszary

Obudowa: czarny, biały
Maskownica: czarny, jasnoszary

ASW
nowa seria 600


