
 

Características e benefícios: 

  

. Materiais mais duráveis: A tecnologia patenteada Dynamic Balance da Polk  elimina a ressonância, enquanto o 

cone de polipropileno, extremamente leve e resistente, proporciona eficiência superior. 

. Uso eficiente de energia. O novo Amplificador Digital Inteligente da Polk  consegue direcionar uma enorme 

potência de graves para seu DSW PROwi quando necessário, mas é capaz também de diminuir o consumo em 

baixos volumes ou em modo de standby. 

. 4 ajustes Room Optimizer A exclusiva tecnologia Polk  Room Optimizer (PRO) permite que você escolha entre 4 

ajustes pré-programados para obter o máximo dos graves sem se preocupar com configurações adicionais. 

Escolha a configuração perfeita para sua sala direto da sua poltrona com o controle remoto. 

. Menos distorção, mesmo em volumes elevados Aumente muito o volume e qualquer caixa acústica irá distorcer. 

Para isso, a Polk desenvolveu uma prática solução que elimina a distorção na fonte. Com a tecnologia patenteada 

anti-distorção Feed Forward em ação, você tem o máximo em desempenho sem distorção. 

. Movimento guiado do driver garante que não haja nenhuma falha mecânica O método de análise de distorção 

Klippel é uma ferramenta que os engenheiros da Polk utilizam para otimizar a estrutura, o alinhamento e a 

suspensão do motor do woofer. A tecnologia Klippel mantém todas as partes móveis sempre alinhadas e em 

harmonia, para que não haja nenhuma perda de qualidade. 

. Maior flexibilidade de posicionamento. Além da opção de utilizar o subwoofer sem fio, você ainda tem a 

possibilidade de adaptá-lo ao seu ambiente. Use-o com o woofer virado para baixo em locais amplos, ou com o 

woofer virado para frente caso ele esteja dentro de um gabinete ou armário. Use os pés de borracha em pisos 

duros ou os cravos sobre carpetes ou tapetes. Cada uma dessas configurações garante o máximo em eficiência e 

qualidade de graves. 

. Sem fios e sem complicação. Simplesmente plugue seu kit wireless, ligue seu receiver e pressione o botão SCAN 

no transmissor e no receptor para que a conexão seja estabelecida. 

 

* Necessário utilização do kit wireless PWSK-1 

 

Especificações 

 

. Potência Contínua: 400 Watts RMS 

. Potência Dinâmica: 800 Watts RMS 

. Alto-Falante: 

                      1 woofer de 12 pol 

. Resposta de Frequência: 20 a 160 Hz 

 

Dados do Produto 

 

. Dimensões (LxAxP): 41,91 x  43,50 x 41,91 cm 

. Peso: 20,41 Kg 

. Cor: Preto  

. Garantia: 5 anos (alto-falante) / 3 anos (amplificador) 

. Código de Barras:  

                              EAN: 7898565941769 

                              UPC: 747192120269 

DSW PRO 660 wi 

Subwoofer sem Fio 

Série RTi 

As vantagens da nova linha de subwoofers sem fio* da Polk  podem ser 

resumidas da seguinte maneira: é só plugar na tomada e pronto! 

Sim, agora é fácil assim ter graves de qualidade em suas músicas, filmes, 

jogos e programas de TV. A Polk redesenhou sua melhor linha de 

subwoofers para que eles possam ser conectados virtualmente a 

qualquer sistema de home theater. Com o uso do PWSK1, um kit de 

transmissão de sinal sem perda de desempenho, você pode libertar seu 

subwoofer dos fios em apenas alguns segundos. 

Isso dá ao consumidor (e aos instaladores) muito mais opções de 

posicionamento, além do máximo em desempenho sem a inconveniência 

dos cabos. 

O sistema sem fio para os três novos subwoofers é feito de um pequeno 

receptor que se conecta diretamente ao amplificador do subwoofer. 

Nenhum cabo de força adicional é necessário, pois ele se conecta 

diretamente à fonte de alimentação do amplificador. 


