
Novo design e melhor performance de áudio.  

A Polk® decidiu aprimorar o formato e o som da sua linha de entrada de caixas acústicas e lançou a TSx. 

As caixas acústicas da série TSx combinam uma nova geração de tecnologias em drivers com um design 

funcional curvilíneo e ao mesmo tempo esteticamente mais atraente. A nova série TSx oferece um novo timbre  

sonoro e uma reprodução mais apurada das altas frequências e ainda oferece melhor imagem, graves mais 

potentes, maior detalhamento e sensibilidade de áudio. 

 

Características e benefícios: 

 

. Gabinetes curvilíneos e anti-ressonantes: design funcional curvilíneo torna o gabinete mais rígido e 

acusticamente inerte. Gabinete construído com madeira MDF de 1,91 cm garante baixa ressonância deixando o 

som livre de impurezas e mais realista 

. Tecnologia Dynamic Balance: imagens a laser revelam toda superfície vibratória de um driver ou de um 

tweeter. Através deste estudo, foi possível determinar qual o melhor material, geometria aplicada e técnica 

necessária para construir caixas de forma que as ressonâncias possam ser efetivamente eliminadas 

. Tweeter de Seda/Polímero: oferece maior transparência nos detalhes da reprodução e seu imã com estrutura 

de neodímio oferece uma resposta de frequência mais clara e uma reprodução sonora mais realista 

. Tecnologia de análise de distorção Klippel: um dispositivo que usa um laser e um sofisticado software que 

analisa em grande escala os condutores de movimento, diminuindo as distorções, mesmo em volumes mais 

altos 

. Timbres combináveis: a série TSx possui timbres combináveis e pode ser  adicionada à sistemas que já 

possuam outros modelos de caixas acústicas Polk® 

. Caixa torre com pórtico frontal tipo "Firing": torna a caixa acústica menos  sensível ao seu posicionamento no 

ambiente, podendo ser colocada mais próxima da parede. Seu pórtico frontal  minimiza ruídos e possíveis 

vibrações suavizando a turbulência através do fluxo de ar tendo como benefício graves mais potentes e 

robustos  

. Caixa central com design reversível: permite posicionar a caixa central de cabeça para baixo para aprimorar a 

projeção do áudio quando a caixa estiver embaixo de uma TV  

 

Especificações: 

 

. Potência Recomendada: 20 a 200 Watts RMS 

. Alto-Falantes:  

          3 drivers de 6½ pol 

          1 tweeter de 1 pol 

. Resposta de Frequência: 33Hz-25kHz  

. Sensibilidade: 91 dBs 

. Impedância: 8 Ohms 

 

Dados do produto: 

  

. Dimensões (LxAxP): 20,32 x 101,60 x 35,56 cm 

. Peso17,78 kg 

. Cor: Preta 

. Garantia: 5 anos 

. Código de Barras:  

                              EAN: 7898565943886 

                               UPC: 747192123802 

TSx440T 

Caixa Acústica Torre 

Série TSx 

 

 


