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 Applicaties

- Strak aluminium design
- Aanpasbaar polair patroon
- Heldere en gedetailleerde geluidsreproductie
- Montagebeugel inbegrepen
- Beschikbaar in zwart en wit
- Grote openingshoek van 170°
- 6 Hoge kwaliteits 2” luidsprekers

De KYDO luidspreker van AUDAC is een 
kolomluidspreker met een buitengewone 
geluidskwaliteit en een verrassend hoog 
vermogen.

Hij is ontworpen om bij allerhande applicaties 
gebruikt te worden waar de verstaanbaarheid 
van spraak en muziek van zeer groot belang zijn  
zoals auditoria, kerken, vergaderzalen, ..

Het bevat één luidspreker sectie bestaat uit 
6 kleine luidsprekers van 2”. Hij heeft een 
afzonderlijk instelbaar vermogen van 20 Watt, 
10 Watt, 5 Watt en 2.5 Watt. Het gewenste 
vermogen kan geselecteerd worden doormiddel 
van instelschroeven die kverborgen zitten onder 
het frontplaatje van de luidspreker.

De luidspreker beschikt ook over de mogelijkheid 
om hem te laten werken op 12Ohm. Deze 
installing kan gebeuren door middel van een 
interne schakelaar intern in de luidspreker zodat 
hij niet per ongeluk omgeschakeld kan worden.

De KYDO is vervaardigd uit een aluminium 
behuizing wat de kolomluidspreker een zeer 
lichte luidspreker maakt met een gewicht van 
slechts 2.5kg.

Voor de montage van de KYDO kolomluidspreker 
is er een speciaal ontworpen montagebeugel 
inbegrepen waarmee het mogelijk is om de 
luidspreker te focussen zodat er altijd de best 
mogelijke verstaanbaarheid kan behaald worden.

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

KYDO
S t i j l v o l l e  K o l o m l u i d s p r e k e r

SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximale vermogen 120 W
Nominale vermogen 60 W
Vermogeninstellingen 100 Volt lijn 
transformator.

500 Ohm / 20 W
1000 Ohm / 10 W
2000 Ohm / 5 W
4000 Ohm / 2.5 W
12Ohm

Gevoeligheid 1W / 1m (SPL) 90 dB
Maximale geluidsdruk / 1m 106 dB
Frequentie response -3dB 100 Hz - 17 kHz
Frequency response -10 dB 80 Hz - 19 kHz
Horizontale bedekking 170°
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (B x H x d) 70 mm x 505 mm x 105 mm
Netto gewicht 2.5Kg
Luidsprekers 6 x 2”
Opbouw Aluminium
Afwerking aan de voorzijde Aluminium grill
Kleuren Zwart (RAL9005)

Wit (RAL9010)
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 3.35Kg - 0.007 Cbm
Inbegrepen accessoires Muurbeugel

- Allerhande indoor applicaties
- Auditoriums
- Gebedsplaatsen
- Vergaderzalen
- ...


