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 Applicaties

- 3 wegs actieve en passieve luidspreker
- 2 x 40W RMS
- Ongebalanceerde RCA en 3.5mm jack ingang
- Gebalanceerde Euro-Terminal block ingang
- Hoge en lage toonregeling
- Magnetisch afgeschermde luidsprekers
- Mono / Stereoschakelaar
- Inclusief montagebeugel
- Eenvoudig te monteren op muren

De AUDAC LX503 MKII is een 3-wegs stereo 
luidsprekersysteem bestaande uit een actie- en 
een passieve eenheid die aan elkaar gelinkt zul-
len worden. Het levert een eenvoudige en flexi-
bele oplossing voor een brede variatie van appli-
caties waarbij het een zeer heldere en krachtige 
geluid produceert.

De geïntegreerde versterker kan een nominaal 
vermogen leveren van 2 x 40W en heeft een lijn-
niveau ingang wat toelaat het luidsprekersysteem 
direct te verbinden met verschillende audiobron-
nen zoals Cd-spelers, Dvd-spelers, Laptop, MP3-
spelers en vele andere lijnniveau geluidsbronnen.

De lijningang is voorzien van 3 verschillende 
soorten aansluitmogelijkheden wat het eenvoudig 
maakt om alle soorten geluidsbronnen aan te 
sluiten zonder moeilijkheden. Niet gebalanceerde 
audio geluidsbronnen kunnen aangesloten wor-
den via een RCA- of 3.5mm jackconnector. De 
gebalanceerde geluidsbronnen kunnen aanges-
loten worden via een Euro-Terminal block con-
nector.

De volumeregelaar laat de gebruiker toe om het 
volumeniveau te regelen terwijl een 2-bands 
toonregeling de toonregeling toelaat van de hoge 
en lage tonen. Er kan gekozen worden tussen 
mono of stereo door middel van een schakelaar. 
 
 
 

LX503 MKII
A c t i e f  l u i d s p r e k e r s y s t e e m

- Presentaties
- Klaslokalen
- Audiovisuele projecten
- Monitoring
- Vergaderlokalen

SYSTEEM SPECIFICATIES
Nominale vermogen 2 x 40 W
Gevoeligheid 1W /1m 88 dB
Frequentieresponse 80 Hz - 20 kHz
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (W x H x D) 178 mm x 240 mm x 193 mm
Nettogewicht 5.6Kg
Drivers HF 3/4”

MF 1”
LF 5 1/4”

Connectoren kabelklemming in box
Ingang : RCA / Cinch (ongebalanceerd)
3.5mm Jack (ongebalandeerd)
3-pin euro terminal block (gablanceerd)

Uitgang: 2-pin Euro terminal block 
(speaker)

Behuizing ABS
Afwerking voorkant coated steel
Kleur Zwart LX503MKII/B

Wit LX503MKII/W
Normeringen IEC60065 

EN55013-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 6.7 Kg - 0.0272 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.



De magnetisch afgeschermde luidspreker verzekerd 
een complete afscherming tegen interferentie en stral-
ing veroorzaakt door externe apparatuur, wat brom en 
ruis tot een minimum reduceert. 

De passieve luidspreker kan verbonden worden aan 
de actieve luidspreker door middel van een 2-pin Euro 
Terminal block connector. De voedingsspanning wordt 
aangelegd door middel van een IEC aansluitconnecter 
op de achterzijde van de actieve luidspreker.

Beide luidspreker worden geleverd met een stevige 
stalen beugel wat een  
propere en stevige montering toelaat. 

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