
TL-6 Ceiling Speaker
Το Metro TL-6 ήρθε για να ταράξει τα λιµνάζοντα νερά των ηχείων 
ψευδοροφής, καθώς πρόκειται για µία ποιοτική λύση ηχείου 
που ενσωµατώνει όλες τις τεχνολογίες που έχουν φέρει 
την Metro στην πρώτη θέση της προτίµησης 
των επαγγελµατιών και των ιδιωτών. Το συγκεκριµένο 
µοντέλο θα ενθουσιάσει όσους αναζητούν µία απολύτως µοντέλο θα ενθουσιάσει όσους αναζητούν µία απολύτως 
διακριτική λύση λόγω του ότι είναι frameless. 
Έτσι θα ενσωµατωθεί άριστα στον εσωτερικό διάκοσµο 
οποιουδήποτε χώρου, χωρίς να προδίδει την θέση του 
και να… προσβάλει την αισθητική σας. 

Σίτα τύπου «Touch-Grille»
Η σίτα του TL-6 πάχους λίγων χιλιοστών, εφαρµόζει 
στην πρόσοψη του ηχείου µέσω miniatuστην πρόσοψη του ηχείου µέσω miniature magnets 
απλούστατα χωρίς βίδες. Με ένα απλό άγγιγµα, 
θα εφαρµόσει τέλεια, µε ακρίβεια χιλιοστού, αφήνοντας 
στην φαντασία όλα τα εξαρτήµατα που ευθύνονται 
για την κρυστάλλινη αναπαραγωγή του ήχου που δεν πρέπει 
να φαίνονται. Το ηχείο διατίθεται µε την επιλογή στρογγυλής 
ή τετράγωνης σίτας. 

ΤΤεχνολογία «Point-and-Shoot» (PAS)
Είναι γνωστό πως η αχίλλειος πτέρνα όλων των συµβατικών ηχείων ψευδοροφής αφορά την διασπορά τους. Είναι γνωστό πως η αχίλλειος πτέρνα όλων των συµβατικών ηχείων ψευδοροφής αφορά την διασπορά τους. 
Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως µόνο αν ένας ακροατής σταθεί ακριβώς  κάτω από το ηχείο θα ακούσει το 100% της 
απόδοσής του. Τι συµβαίνει όµως όταν αυτός ο ακροατής µετακινηθεί και τεθεί εκτός του ευθέως ηχητικού πεδίου 
του ηχείου; Η καταληπτότητα µειώνεται και µαζί µε αυτήν η αίσθηση ποιότητας και πληρότητας του ήχου. Την λύση 
έρχεται να δώσει η τεχνολογία PAS του TL-6, στην καρδιά της οποίας βρίσκεται το περιστρεφόµενο tweeter του 
ηχείου. Απλά στοχεύστε προς την κατεύθυνση που θέλετε να ακούσετε το όλον της υψηλής ηχητικής απόδοσής 
του και αισθανθείτε ασφαλής πως κάθε τετραγωνικό µέτρο του χώρου σας θα γεµίσει µε κρυστάλλινο ήχο, του και αισθανθείτε ασφαλής πως κάθε τετραγωνικό µέτρο του χώρου σας θα γεµίσει µε κρυστάλλινο ήχο, 
πλούσιο σε αρµονικές και περιγραφικότητα.

Κατασκευή
Το TL-6 είναι ηχείο δυο δρόµων, ισχύος 60W RMS @ 8Ohm. ∆ιαθέτει titanium dome tweeter 0,75” και Woofer 
(165mm) 6,5” κατασκευασµένο από ίνες kevlar, χαµηλής µάζας που βοηθά τον κώνο να διατηρεί την γραµµικότητα 
του σε υψηλές εντάσεις και να ανταποκρίνεται µε ταχύτητα και ακρίβεια. Η υφή κώνου σε συνδυασµό µε την 
ανάρτηση από πολυµερές υλικό συµβάλουν στην απόδοση µίας πραγµατικά οµαλής, αχρωµάτιστης µεσαίας 
περιοχής.

Επιπλέον επιλογές
Το TL-6 διατίθεται και µε µετασχηµατιστή 100V.  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απόκριση συχνότητας:  60 Hz-20 KHz
RMS Power:       60 watts
Impedance:       8 ohms
Sensitivity (1w/1m):    90dB
Woofer:         6.5" (165mm) από ίνες kevlar
TTweeter:         1.2" (30mm)  Titanium Dome
Tweeter equalizer:     +3dB/-3dB
∆ιάµετρος οπής:      205mm
Εξωτερική διάµετρος:   227mm
Βάθος:         87mm
Χρώµα:         Λευκό
Κωδικός παραγγελίας:  145.006
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