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 Applicaties

De HS121 is een full range geluidsprojector wel-
ke is opgebouwd uit een 4” full range luidspreker. 
Hij is speciaal ontworpen om kwaliteitsgeluid over 
een langere afstand te projecteren voor een grote 
variatie van zowel binnen als buiten toepassin-
gen.

Zijn brede- en vlakke- frequentiebereik en hoog 
rendement zorgen voor zowel een gedetailleerde 
muziekweergave als een uitstekende reproductie 
van duidelijk en verstaanbare spraakboodschap-
pen.

Hij is in staat om een nominaal vermogen te lev-
eren van 20 Watt met een maximum van 40 Watt 
in 8 Ohm. Hij is voorzien van een 100 Volt lijn-
transformator met verschillende vermogenaftak-
kingen voor 20 Watt, 10 Watt en 5 Watt. Hierdoor 
is het mogelijk om de luidspreker te gebruiken in 
100 Volt audiodistributiesystemen. Het gewenste 
vermogen kan geselecteerd worden door middel 
van de waterdichte 5-pin connector. 

De behuizing is vervaardigd uit sterk ABS ma-
teriaal en is beschikbaar in twee verschillende 
kleuren: Grijs (HS121) 

Dankzij deze twee verschillende kleuren kan de 
luidspreker perfect geintegreerd worden in aller-
hande toepassingen.

Intern is de luidspreker voorzien van een stalen 
frame en veiligheidskabel, welke voorkomt dat de 
luidspreker kan vallen indien er schade aan de 
behuizing is aangebracht.

De HS120 voldoet aan de IP65 standaard.

HS121
G e l u i d s p r o j e c t o r

- Voldoet aan de IP65 standaard
- Full range geluidsprojector
- Waterdichte 5-pin connector
- Verschillende 100V vermogenstanden
- Beschikbaar in Grijs
- Sterke ABS-behuizing
- Breed- en vlak- frequentiebereik

- verschillednde binnen en buiten applicaties:
- Winkelstraten
- Fabriekshallen
- Pretparken
- Parkings
- ...

SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximale vermogen 40 W
Nominale vermogen 20 W
Lijn Transformator Aftakking 1 20 W / 500 Ohm
Lijn Transformator Aftakking 2 10 W / 1000 Ohm
Lijn Transformator Aftakking 3 5 W /  2000 Ohm
Impedantie 8 Ohm
Geluidsdruk 1W/1m (SPL) 98 dB
Maximale Geluidsdruk W/1m 114 dB
Frequentie response -3dB 150 Hz - 13 kHz
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen 220 mm x 160 mm x 230 mm
Gewicht 2.3 Kg
Luidspreker 4” Full range
Connector 5-pin waterproof connector
Constructie ABS
Front afwerking Aluminium grill
Montage Inox beugel, inox schroeven
Kleur Grijs (RAL 7035)
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht & volume 2.4 Kg - 0. 0081Cbm
Accessoires inbegrepen Montage beugel

5-pin connectie kabel (30 cm)
Optionele accessoires AU570120005 - 5-pin cable 0.5 m

AU570120025 - 5-pin cable 2.5 m
AU570120050 - 5-pin cable 5 m


