
Το POLYfon - FP  (Foam Pad) είναι  μία αντικραδασμική 
βάση ηχείων (near field monitor speakers). Παράγεται 
από υψηλής ποιότητας, αυτοσβηνόμενη, αφρώδη πο-
λυουρεθάνη, σε χρώμα σκούρο γκρι.
Αποτελείται από δύο μέρη, την Κάτω Βάση και την  
Άνω Σφήνα για τη ρύθμιση της κλίσης του ηχείου. Δεν 
περιλαμβάνει μεταλλικά τμήματα ώστε να 
αποφεύγονται ανεπιθύμητοι συντονισμοί. 

H ειδικά σχεδιασμένη αντικραδασμική αυτή βάση,
 βελτιώνει την απόδοση των ηχείων, καθώς εμποδίζει τη 
μετάδοση της ακουστικής ενέργειας από το ηχείο στην 
επιφάνεια έδρασης αυτού. Βελτιώνει την μεσοσυχνοτική 
περιοχή ακρόασης, αυξάνει την καταληπτότητα 
των χαμηλών συχνοτήτων, μειώνει τα φαινόμενα 
συντονισμού.

Η συσκευασία των POLYfon - FP αποτελείται από 4 ζεύ-
γη, τα οποία αντιστοιχούν σε 2 ζεύγη για κάθε ηχείο, ώστε 
να μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς τύπους ηχείων (μι-
κρά/μεγάλα ή οριζόντια/κάθετη τοποθέτηση). Κάθε ζεύγος 
αποτελείται από μία κάτω βάση και μία σφήνα.  Για μικρά 
ηχεία πιθανόν να επαρκεί η χρήση ενός μόνο ζεύγους.

Ο συνδυασμός της κάτω βάσης με τη σφήνα, επιτρέπει 
τη δημιουργία 5 διαφορετικών κλίσεων τοποθέτησης 
(0°,    4°,    8°). Με τον τρόπο αυτό ρυθμίζεται αντίστοιχα και 
η κατευθυντικότητα των ηχείων. 
Χρησιμοποιώντας την κάτω βάση και τη σφήνα στην 
κανονική θέση, δημιουργείται επίπεδη επιφάνεια 
έδρασης των ηχείων. Στην περίπτωση που αφαιρεθεί η 
σφήνα, δημιουργείται επιφάνεια με    4° κλίση, αναλόγως 
με την κατεύθυνση τοποθέτησης του ηχείου. Αντίστοιχα, 
τοποθετώντας στην κάτω βάση, τη σφήνα αλλά στην
αντίθετη κατεύθυνση, δημιουργείται επιφάνεια με  8° 
κλίση. 

Μέγιστο φορτίο: 15 kg / Βάση
Η φόρτιση θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε όλη την επιφάνεια 
έδρασης.

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 300x120x50 mm
Άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Βάσεις Έδρασης Ηχείων

Περιγραφή - Εφαρμογές

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

POLYfon - FP 

Πλάγια όψη

Σχεδίαση, Παραγωγή σύμφωνα με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001.2008
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POLYfon - FP

Γωνίες κλίσης ανάλογα με τη χρήση της 
Άνω Σφήνας

Ηχείο τοποθετημένο σε FoamPAD
 με διαφορετικές γωνίες ακρόασης

Κάτω Βάση

Άνω Σφήνα
Ρύθμισης κλίσης
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