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 Applicaties

D3
V e r m o g e n v e r s t e r k e r

- Professionele klasse- AB Mosfet  
  vermogensversterker 
- Ontworpen om een robuuste, heldere uitvoer  
   te leveren
- Vervangbare stoffilter
- Uitgerust met Neutrik connectoren
- Stereo of Bridged modus
- Beschermingscircuit: DC, Clip en oververhitting
- 2-kanaals volumecontrole

- Vergaderruimtes
- Detailhandel
- Hotels
- Restaurants
- Multimedia projecten
- Clubs

De AUDAC D-serie zijn professionele 
vermogensversterkers, geschikt voor de meest 
voorkomende laag impedantie geluidssystemen 
waar een groot vermogen gewenst is. Ze zijn 
ontworpen als no-nonsense versterkers die 
voorzien zijn van enkel de noodzakelijkste 
bedieningselementen en aansluitingen. Dit zorgt 
voor een grote eenvoud in gebruik en installatie.  

De D3 is gebouwd als een 2-kanaalsversterker 
met een bridgefunctie, ingebouwde begrenzer 
en een multifunctioneel beschermingscircuit. Het 
interne beschermingscircuit detecteert DC-storing, 
kortsluiting,  oververhitting, overbelasting 
en limiteert het signaal wanneer nodig.  

De versterker levert een uitgangsvermogen 
van 2 x 300 Watt op 8 Ohm en 2 x 450 
Watt op 4 Ohm. In bridgemodus kan 
het tot 900 Watt leveren op 8 Ohm.  

Aan de voorzijde van de D3 is ieder kanaal 
voorzien van een volumeregelaar, een LED-
controlesignaal  dat nagaat of er een signaal 
aanwezig is op het geschikt kanaal , een clip-
LED die indiceert wanneer het signaal te 
sterk is en verzwakt moet worden en een 
beschermings-LED om te waarschuwen 
wanneer het beschermingscircuit in werking 
treedt om beschadiging te vermijden.  

Ieder kanaal heeft zijn eigen, aparte signaalingang 
dat uitgerust is met een gebalanceerde 
XLR- connector en een signaaluitgang dat 
uitgerust is met een speakon-connector.  

Een grond-liftschakelaar is voorzien om storend 
geluid, dat veroorzaakt wordt door aardlussen, te 
vermijden. 
Alle modellen van deze serie zijn voorzien van het 
2 HE 19” rekmontage-chassis. 

SYSTEEM SPECIFICATIES
Nominaal vermogen op 8 Ohm 2 x 300 W
Nominaal vermogen op 4 Ohm 2 x 450 W
Nominaal vermogen op 8 Ohm bridged 900 W
Ingangsimpedantie 20 Kohm gebalanceerd 

10 Kohm niet gebalanceerd
Ingangsgevoeligheid 0.775 V
Frequentie response -3dB 20 Hz – 20 kHz
THD+N op 1kHz < 0.05% op 8 Ohm
Signaal-ruisverhouding > 93 dB
Slew rate 40 V / µSec
Voedingsspanning 240 V AC / 50-60 Hz
Dempingsfactor > 200
Cross-talk > 70 dB op 8 Ohm op 1 kHz
Bescherming DC kortsluiting

Oververhitting
Overbelasting 
Signaallimitering 

Normeringen IEC60065
EN55103-1
EN55103-2

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (B x H x d) 482 mm x 88 mm x 495 mm
Nettogewicht 22.7 kg
Montage 19”
Hoogte eenheid 2 HE
Behuizing Staal
Kleur Zwart
VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 25 kg – 0.063 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.


