CLS440
Kolomluidspreker

AUDAC
Eigenschappen
- Strak aluminium design
- Duidelijke en heldere geluidsreproductie
- Inclusief montagebeugel
- 8 x 3” drivers
- Verschillende stroomaftakkingen
- Aluminium afwerking aan de voorzijde

Applicaties
- Auditoria
- Religieuze gebouwen
- Sportfaciliteiten
- Openbare gebouwen
- Vergaderzalen

De CLS reeks zijn krachtige kolomluidsprekers
met een strak ontwerp. Ze zijn uiterst geschikt
voor allerhande
indoortoepassingen waar
hoorbaarheid van spraak en muziek van groot
belang is.
De CLS440 is een luidsprekereenheid bestaande
uit 8 x 3” divers en is in staat om een vermogen
tot 40 Watt RMS te produceren.
Omwille van het geavanceerde ontwerp
wordt er een wijde geluidsverspreiding
gegarandeerd. Dit kan zeer voordelig zijn voor
de spraakverstaanbaarheid in locaties die af te
rekenen hebben met akoestische moeilijkheden
zoals:
Religieuze gebouwen, auditoria,
sportfaciliteiten,
vergaderzalen,
openbare
gebouwen, en onderwijsinstellingen.
De CLS420 is voorzien van een 100V
lijntransformator met vermogensaftakkingen van
40W en 20W.
De kolomluidspreker is voorzien van een stevige
aluminium behuizing die gelakt is in een witte
kleur. Dit resulteert in een tijdloos design watt in
elk interieur gewaardeerd zal worden.
Voor het monteren van de CLS420 is een speciale
montagebeugel inbegrepen die het mogelijk
maakt om de luidspreker in de gewenste richting
te plaatsen.

Specificaties
SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximale vermogen
Nominale vermogen
Lijnspanning
Vermogensaftakkingen
Frequentie response -3dB
Geluidsdruk W/1m
Horizontale dispersiehoek (-6dB)

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (B x H x d)
Netto gewicht
Drivers
Behuizing
Afwerking aan de voorzijde
Kleur
Normeringen
VERZENDING & BESTELLING
Verpakking
Gewicht en volume (2 Pcs)
Inbegrepen accessoires
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60 W
40W
100V
40 W / 250 Ohm
20W / 500 Ohm
170 Hz – 15 kHz
91dB ± 3 dB
1 kHz : 180°
2 kHz : 135°
4 kHz : 90°
8 kHz : 35°
834 mm x 104 mm x 86 mm
3.5 Kg
8 x 3”
Aluminium
Aluminium grill
Wit (RAL9010)
IEC60065
EN55103-1
EN55103-2
Kartonnen doos
8.5 kg – 0.0458 Cbm
Montagebeugel

