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

- Hoge kwaliteits 2-Weg plafondluidspreker
- Uitneembare aluminium grill
- 3 vermogen aftakkingen
- Natuurgetrouwe klankweergave
- Snelle en eenvoudige montage
- Brede frequentie responsie
- Onopvallend design

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 luidsprekers, of in grote ge-
bouwen waar het geluid dient verspreid te worden 
over grote oppervlakten, bieden de CS-luidsprek-
ers de beste oplossing.

Het gebruik van hoge kwaliteits componenten, 
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 CS85 is een hoge kwaliteits inbouwluidspeker 
voor installatiedoeleinden. Het bevat een 
luidspreker met een diameter van 8” voor de 
lage frequenties en een tweeter die in het center 
is gemonteerd voor de hoge frequenties. Dit 
verzekerd een goede reproductie van alle soorten 
muziek.

Dankzij de vochtbestendige behandeling, en de 
aluminium grill kan de luidspreker ook in vochtige 
ruimtes geplaatst worden.

De grill en de behuizing van de luidspreker kun-
nen geverfd worden om deze nog beter te laten 
passen in de omgeving.

Beschikbaar in Wit (/W) en Zwart (/B)

CS85
P l a f o n d  l u i d s p r e k e r

SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximale vermogen 60 W
Nominale vermogen 30 W
Lijntansformator Vermogen stand 1 24 W / 416 Ohm
Lijntansformator Vermogen stand 2 12 W / 833 Ohm
Lijntansformator Vermogen stand 3 6 W / 1666 Ohm
Frequentie response -3dB 40 Hz - 20 kHz
Maximale SPL W / 1m (8 Ohm) 94 dB
Maximale SPL W / 1m (100 V) 112 dB
Impedantie 8 Ohm
Filter Passief ingebouwd
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (W x H x D) Ø 275 mm x 90 mm
Gewicht 2  Kg
Luidsprekers 
(Coaxial)

HF 1”
LF 8”

Constructie ABS behuizing
Montage 4 schroefklemmen
Uitsnijding afmetingen Ø 240 mm
Inbouwdiepte 100 mm
Voorzijde afwerking Witte aluminium grill
Kleur Wit (RAL 9010) - CS85/W

Zwart (RAL 9005) - CS85/B
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 2.12 Kg - 0.011 Cbm
Accesoires Uitsnijpatroon

inlegfoam

*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.


