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 Applicaties

- Natuurgetrouwe reproductie van zowel  
   muziek als spraak
- Bedekt een spreidingshoek van 90° x 60°
- Verticale of horizontale bedekking
- 12 ingebouwde koppelpunten
- Ingebouwde stand-montage in de bodem
- Krasvrije EPDM lak 

De PX110 van AUDAC is een compacte full range 
luidspreker, speciaal ontworpen om te gebruiken 
bij indoor-installaties. 

De luidspreker levert een helder en natuurlijk ge-
luid door de  10” cone-driver en een 1” HF-driver 
met een dekkingspatroon van 90° x 60°. De lu-
idspreker is ontworpen voor zowel verticaal als 
horizontaal gebruik.  

Het nominale vermogen is 180 W met een fre-
quentiebereik is 80Hz tot 18kHz. De luidspreker 
is in staat een nominale geluidsdruk (1W/1m) te 
creëren van 98 dB SPL met een maximum van 
120 dB. 

De luidspreker is voorzien van een intern bes-
chermingscircuit welke de 1” (2.54mm) tweeter 
beschermt tegen eventuele overbelasting van de 
luidspreker.

De PX-series zijn vervaardigd uit een MDF-mate-
riaal en zijn afgewerkt met krasvrije en duurzame 
zwarte of witte lak. Een ergonomische handgreep 
is voorzien voor de verplaatsing van de luidspreker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PX110
L u i d s p r e k e r

- Concerten
- Clubs
- Cafés 
- Indoor festivals
- Atletische velden 
- Evenementen 

SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximale vermogen 350 W
Nominale vermogen 180 W
Impedantie 8 Ohm
Geluidsdruk 1W/1m (SPL) 98 dB
Geluidsdruk Max W/1m (max. SPL) 120 dB
Frequentie response -3dB 80 Hz- 18 kHz
Frequentie bereik -10dB 65 Hz – 20 kHz
Cross-over-frequentie 2.5 kHz
Cross-over netwerk Passief ingebouwd 
Horizontale bedekking 90°
Verticale bedekking 60°
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (W x H x D) 315 mm x 545 mm x 320 mm
Nettogewicht 17.5 Kg
Drivers HF 1”/ MF 10”
Connectoren 2 x Speakon NL4MP Neutrik
Behuizing MDF met zwarte EPDM lak
Afwerking voorkant Geperforeerde stalen grill
Koppelpunten 12 x M10
Handvatten Eén op de achterzijde 
Adapter voor luidsprekerstand ingebouwd in de bodem 35mm + M10 

flensschreoef
Kleur Zwart (RAL9005) PX110/B

Wit (Ral9010)  PX110/W
Normeringen IEC60065 

EN55013-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 19 Kg - 0.093 Cbm
Meegeleverde accessoires Montagebeugel
Accessoires CP108P beschermingshoek

MBK108 montagebeugel + veiligheid



In de onderzijde van de luidspreker is een 35 mm luidspreker-
standaansluiting voorzien. Indien gewenst kan deze vervangen 
worden door een M10 flensschroef. Door middel van de M10-be-
vestigingspunten aan de boven- en onderzijde kan de luidspreker 
met de optionele suspensiebeugel gemonteerde worden. Door de 
12 voorziene koppelpunten in de zijde van de luidspreker kan de 
luidspreker ook in elke mogelijke richting gemonteerd worden.
 
Aan de achterzijde van de luidspreker zijn twee Speakon NL4MP 
Neutrik connectoren voorzien. Door middel van een van deze 
Speakon-connectoren kan een tweede luidspreker aangesloten 
worden. 
Optionele accessoires: 
- CPB108P beschermingshoes
- MBK108 montagebeugel 
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