AXIR

Stijlvolle Kolomluidspreker

AUDAC
Eigenschappen
- Strak aluminium design
- Aanpasbaar polair patroon
- Heldere en gedetailleerde geluidsreproductie
- Montagebeugel inbegrepen
- Beschikbaar in zwart en wit
- Grote openingshoek van 170°
- 12 Hoge kwaliteits 2” luidsprekers

Applicaties
- Allerhande indoor applicaties
- Auditoriums
- Gebedsplaatsen
- Vergaderzalen
- ...

De AXIR luidspreker van AUDAC is een
kolomluidspreker
met
een
buitengewone
geluidskwaliteit en een verrassend hoog
vermogen.
Hij is ontworpen om bij allerhande applicaties
gebruikt te worden waar de verstaanbaarheid
van spraak en muziek van zeer groot belang zijn
zoals auditoria, kerken, vergaderzalen, ..
Het bevat twee luidspreker secties die elk
bestaan uit 12 kleine luidsprekers van 2”. Elke
speakersectie heeft een afzonderlijk instelbaar
vermogen van 20 Watt, 10 Watt, 5 Watt en 2.5
Watt. Het gewenste vermogen kan geselecteerd
worden doormiddel van instelschroeven die
verborgen zitten onder het frontplaatje van de
luidspreker.
Hierdoor is het mogelijk om het vermogen van de
gehele luidspreker in te stellen tussen 40 Watt en
5 Watt voor 100 Volt applicaties. Ook het polaire
patroon van de luidspreker kan gewijzigd worden.
Door het vermogen van de bovenste en onderste
luidsprekersectie afzonderlijk in te stellen, kan de
draaglengte van het geluid aangepast worden
voor iedere applicatie.
Inwendig in de luidspreker is een schakelaar
voorzien waarmee de impedantie van de
luidspreker kan omgeschakeld worden naar 6
Ohm., om gebruikt te worden in laag impedante
applicaties.

Specificaties
SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximale vermogen
Nominale vermogen
Vermogeninstellingen 100 Volt lijn
transformator.

Gevoeligheid 1W / 1m (SPL)
Maximale geluidsdruk / 1m
Frequentie response -3dB
Frequency response -10 dB
Horizontale bedekking
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (B x H x d)
Netto gewicht
Luidsprekers
Opbouw
Afwerking aan de voorzijde
Kleuren
Normeringen
VERZENDING & BESTELLING
Verpakking
Gewicht en volume
Inbegrepen accessoires

Voor de montage van de AXIR kolomluidspreker
is er een speciaal ontworpen montagebeugel
inbegrepen waarmee het mogelijk is om de
luidspreker te focussen zodat er altijd de best
mogelijke verstaanbaarheid kan behaald worden.
Beschikbaar in Wit (AXIR/W) en Zwart (AXIR/B).
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240 W
120 W
2 x 500 Ohm / 2 x 20 W
2 x 1000 Ohm / 2 x 10 W
2 x 2000 Ohm / 2 x 5 W
2 x 4000 Ohm / 2 x 2.5 W
6 Ohm
86 dB
106 dB
100 Hz - 17 kHz
80 Hz - 19 kHz
170°
70 mm x 1005 mm x 105 mm
4.25 Kg
12 x 2”
Aluminium
Aluminium grill
Zwart (RAL9005)
Wit (RAL9010)
IEC60065
EN55103-1
EN55103-2
Kartonnen doos
5.8 Kg - 0.007 Cbm
Muurbeugel

