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Alle modellen tevens in het
matzwart verkrijgbaar

K Series
Epos vindt zichzelf opnieuw uit met de komst van de K Series.
De serie is gestart met de K1 en K2 en recent uitgebreid met
Epos K2
de K2, K3, K5, K5C en K5SUB. De luidsprekers zijn verkrijgbaar in stijlvolle matzwarte en matwitte afwerking. Het is de
Epos K3
eerste serie die is ontworpen door Luke Creek, de zoon van,
en staat voor de nieuwe weg die Epos is ingeslagen. De K1
en K5 zijn boekenplankluidsprekers, de K2 en K3 de vloerstaande
varianten, de K5C de centreluidspreker en de KSub zoals de naam al doet vermoeden de subwoofer. De modellen beschikken over een voorwaarts gerichte bassleuf, een 25mm
softdome tweeter met 25mm spreekspoel in ferrofluid met hoogwaardige neodymium magneetsysteem en een polypropyleen conus met een 25mm spreekspoel in ferrofluid en groot
magneetsysteem. Alleen hoogwaardige componenten hebben hun weg gevonden naar de crossovers die even eenvoudig als geniaal zijn. De K Series zetten hiermee hun muzikale
erfenis voort. Alle luidsprekers hebben dezelfde klankkarakter door een consequente doorvoering van onderdelen. Terwijl de luidsprekers allen dezelfde tweeter hebben, hebben ze
tevens gelijksoortige mid-bass drivers, die alleen in aantal of formaat verschillen. Zo beschikt de K5 over een 101mm Epos mid-bass driver, de K5C heeft er twee van dat type, de
K1 eentje van hetzelfde type maar dan 150mm, de K2 idem keer 2 en de K3 over 2x een 187mm Epos mid-bass driver. De luidsprekers uit de K Series zetten hiermee hun muzikale
erfenis voort, niet alleen in een standaard stereo-opstelling, maar ook in een surroundopstelling.

K1 / K2 / K3 / K5 / K5C / Accessoires
Belastbaarheid

Frequentiebereik

Gevoeligheid

Afmetingen (BxHxD cm)

Gewicht

K1

100Watt

51Hz - 30kHz

88dB 2,83V @ 1m

185x295x226mm

5,5 Kg

e

299,00

K2

150Watt

41Hz - 30kHz

90dB 2,83V @ 1m

185x875x250mm

11 Kg

e

699,00

K3

200Watt

41Hz - 30kHz

91dB 2,83V @ 1m

212x935x300mm

18,5 Kg

e

999,00

K5

60Watt

65Hz - 30kHz

86dB 2,83V @ 1m

140x250x190mm

3,35 Kg

e

229,00

K5C

60Watt

70Hz - 30kHz

88dB 2,83V @ 1m

395x140x190mm

5,4 Kg

e

329,00

320x360x320mm

21 Kg

KSUB

Actieve Subwoofer met 300Watt versterker 30Hz - 250Hz

Prijs per/st.

e

899,00

K1Gr

Grille t.b.v. K1

prijs per set e

49,00

K2Gr

Grille t.b.v. K2

prijs per set e

69,00

K3Gr

Grille t.b.v. K3

prijs per set e

89,00

K5Gr

Grille t.b.v. K5

prijs per set e

39,00

K5GrC

Grille t.b.v. K5C

e

29,00
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