GIAX

Design Kolomluidspreker

AUDAC
Eigenschappen
- Strak ALU ontwerp
- Duidelijke en heldere geluidsweergave
- Inclusief montagebeugel
- Tijdloos ontwerp
- Beschikbaar in zwart en wit
- Breed distributieveld (>170°)
- 24 x 2” drivers van hoge kwaliteit
- Aluminium front afwerking

Applicaties
- Spraak- en muziekinstallaties voor indoortoepassingen
- Auditoria
- Kerken
- Vergader- en directiekamers
- Tegen muren, naast flatscreens

AUDAC introduceert de kolomluidspreker
“GIAX”, een veelzijdige luidspreker met een
buitengewoon geluid en verrassend groot
vermogen ideaal ontworpen voor gebruik in alle
toepassingen waar verstaanbaarheid van muziek
en spraak zeer belangrijk is, zoals auditoria,
kerken, vergader- en directieruimtes, … .Hij kan
bijna overal toegepast worden omwille van zijn
grote flexibiliteit en positionering (bijna 180°) en
grote bereik van geluidsprojectie.
De luidspreker bevat één enkele 24 x 2”
luidsprekersectie welke op perfect berekende
locaties zijn geplaatst in de luidsprekerkolom.
De line array methode geeft de luisteraar de
indruk dat hij naar slechts 1 geluidsbron aan het
luisteren is maar met een meer gedistribueerde
geluidsbedekking doorheen de hele ruimte.

Specificaties
SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximale vermogen
Nominale vermogen
Impedantie
Gevoeligheid 1W/1m
Maximale geluidsdruk W/m
Frequentie response - 3dB
Frequentie response -10dB
Horizontale bedekking
Kantelhoek
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (B x H x d)
Netto gewicht
Drivers
Behuizing
Afwerking aan de voorzijde

De luidspreker beschikt over een nominaal
vermogen van 240W en kan een maximaal
vermogen produceren van 480W. De totale
luidsprekerimpedantie is 4Ohm.

Kleur

De GIAX heeft een verassend hoge
uitgangsvermogen maar met een state of the art
audio kwaliteit.

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking
Gewicht en volume (2 Pcs)
Inbegrepen accessoires

Door zijn design, Aluminium behuizing en gril
zal de luidspreker slechts over een gewicht
beschikken van 6.5Kg.

Normeringen

De montering gebeurt door middel van een
speciale bijgeleverde monterings beugel. Deze
beugel maakt het mogelijk om de luidspreker te
richten in eender welke richting. Om een zo goed
mogelijke geluid te creëren kan de luidspreker
gekanteld worden tussen een hoek van 0 en 7.5°
of 7.5° tot 15°.
De GIAX is beschikbaar in het wit (GIAX/W) en
het zwart (GIAX/B)
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480 W
240 W
4 Ohm
92dB
114dB
100Hz - 17kHz
80Hz - 19 kHz
170°
0° tot 7.5° & 7.5° tot 15°
70 mm x 2005 mm x 105 mm
6.5 Kg
24 x 2”
Aluminium
Aluminium grill
Zwart (RAL9005) / B
Wit (RAL9010) / W
IEC60065
EN55103-1
EN55103-2
Kartonnen doos
7.8Kg – 0.007 Cbm
Montagebeugel
2 x kantel hoek

