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 Applicaties
- Publieke gebouwen 
- Kantoorgebouwen
- Winkels
- Hotels
- Restaurants
- ...

- Hoge kwaliteits 2-wegs plafond luidspreker
- 100V lijntransformator met vermogentrappen 
   van 60W, 30W, 15W, en 7.5W.
- Hoog vermogen, breed frequentiebereik en lage 
  vervorming
- Brede bedekking
- Natuurlijke geluidsreproductie
- Snelle en eenvoudige montering

De CS luidsprekers zijn plafondinbouwluidsprek-
ers ontworpen om in elke mogelijke applicatie ge-
bruikt te worden. Op eender welke locatie waar 
geluid gewenst is zonder opvallende luidsprek-
ers, of in grote gebouwen waar het geluid dient 
verspreid te worden over grote oppervlakten, bie-
den de CS-luidsprekers de beste oplossing.

Het gebruik van hoge kwaliteits componente, 
gecombineerd met het toepassen van standaard 
100 Volt lijntransformatoren maken de CS-luid-
sprekers ideaal om gebruikt te worden in eender 
welke installatie, of het nu gaat om een Hi-Fi in-
stallatie of een 100V PA systeem.

De CS624 is een hoge kwaliteits plafond luid-
spreker met een nominaal vermogen van 60W. 
Het is een 2-wegs luidspreker met een 6.5” LF 
luidspreker en een 1” dome tweeter welke er-
voor zorgen dat er een ideale prestatie is of het 
nu gaat over achtergrond muziek, voorgrond 
muziek of musicpaging in geluidssystemen. 

Zijn mogelijkheid om grote vermogens aan te 
kunnen, zijn brede frequentieresponse en lage 
vervorming maken dat de CS624 de ideale pla-
fond luidspreker.

De aansluiting gebeurd door middel van een 
4-pin euro-terminal block connector wat het mo-
gelijk maakt om de luidspreker door te lussen 
naar andere luidsprekers. De lijntransformator 
maakt het mogelijk om het gewenste vermogen 
te selecteren.

De gril en behuizing kunnen geverfd worden in 
alle gewenste kleuren zodat de luidspreker per-
fect te integreren is in elke mogelijke omgeving.

CS624
P l a f o n d  l u i d s p r e k e r

SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximale vermogen 120 W
Nominale vermogen 60 W
Lijntansformator Vermogen stand 1 60 W / 167 Ohm
Lijntansformator Vermogen stand 2 30 W / 333 Ohm
Lijntansformator Vermogen stand 3 15 W / 667 Ohm
Lijntansformator Vermogen stand 4 7.5 W / 1333 Ohm
Frequentie response -3dB 65 Hz - 20 kHz
Gevoeligheid 1W/1m 87 dB SPL
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (Ø x D) Ø 250 mm x 210 mm
Gewicht 3.1kg
Luidspreker 1” HF

6.5” LF
Constructie ABS behuizing met stalen firedome
Montage 4 schroefklemmen
Uitsnijding afmetingen 225 mm
Inbouwdiepte 200 mm
Voorzijde afwerking Witte aluminium grill
Kleur Wit (RAL 9010) 
Aansluitingen 4-pin euro terminal block
Vermogenaftallingen draaibare schakelaar achter front gril
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 4.1 Kg - 0.030 Cbm

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermeld-
ing: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.


