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 Applicaties

- 3 wegs actieve en passieve luidspreker
- 2 x 40W RMS
- RJ 45  afstandsbediening
- Hoge en lage toonregeling
- Magnetisch afgeschermde luidsprekers
- Inclusief montagebeugel
- Eenvoudig te monteren op muren
- Werk enkel in combinatie met WP523 of 
  RM523

De AUDAC LX523 is een 3-wegs stereo luid-
sprekersysteem bestaande uit een actie- en een 
passieve eenheid die aan elkaar gelinkt zullen 
worden. Speciaal ontworpen om in combina-
tie met het WP523 wandpaneel of RM523 web 
based input te werken. 
In combinatie met de WP523 creëert het de 
beste oplossing voor applicaties zoals klaslo-
kalen, vergaderzalen, presentaties en vele an-
dere waar spraak signalen afkomstig van een 
microfoon of muziek van een audiotoestel zoals 
een laptop, Cd-speler, MP3-speler,... met elkaar 
gemixt zouden moeten worden. De RM523 web 
based controle interface zorgt voor een meer 
uitgebreide oplossing waar meerdere lijn- en 
microfoonsignalen gemixt en gecontroleerd di-
enen te worden. Dit maakt het mogelijk om een 
audiosysteem digitaal controleerbaar te maken 
via een web interface os RS232 connectie. 
 
De ingangsconnecties worden gemaakt op de 
achterzijde van de actieve luidspreker door mid-
del van een RJ45- ingangsconnector. Een bas- 
en toonregeling zijn aanwezig voor het fijn afre-
gelen van het geluid. Het aangelegde signaal is 
verschillende van het spanningsniveau wat het 
ontvangen signaal onafhankelijk maakt voor in-
terferenties in ruis gegenereerd door externe 
apparaten. Afstanden tot 500m kunnen op deze 
manier tussen ingangstoestel en luidspreker 
overbrugd worden. De magnetisch afgeschermde 
luidsprekers elimineren ruis veroorzaakt door ex-
terne apparatuur.

Deze luidsprekers worden altijd per paar verkocht 

LX523
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 5.4Kg
Drivers HF 3/4”

MF 1”
LF 5 1/4”

Behuizing ABS
Afwerking voorkant coated steel
Kleur Zwart LX523MKII/B

Wit LX523MKII/W
Normeringen IEC60065 

EN55013-1 
EN55103-2

Extra ingangseenheden WP523 Remote wall mixer
RMS523 Web based input control unit

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 6.5 Kg - 0.0272 Cbm

Bijgeleverde Accessoires Monterings beugel

*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.



met één actieve en één passieve luidspreker. Een ste-
vige montage beugel wordt meegeleverd.
Leverbaar in Zwart (/B) en Wit (/W)
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