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 Applicaties

SP202
Bi-directionele luidspreker

- Vochtdichte luidspreker
- Bidirectionele luidspreker
- Hoge efficientie
- Bruikbaar voor binnen- en 
  buitentoepassingen
- Aluminiume constructie
- Beweegbare beugel
- IP56

- Situaties waar spraakverstaanbaarheid 
   nodig is
- Achtergrond muziek
- treinstations
- Vlieghavens
- Speelpleinen

De SP202 is een vochtdichte bidirectionele luid-
spreker van AUDAC.

De twee 5 1/4” drivers staan in tegenstelde richt-
ing opgesteld wat maarkt dat er maar 1 luidsprek-
erbehuizing nodig is om 2 richtingen te voorzien 
van goede geluidsignalen. Dit brengt vele voorde-
len mee zoals, minder plaats nodig, minder werk, 
minder bekabeling,...

Het ontwerp van de luidspreker is perfect voor 
kleine en grote projecten.

Omwille van de het stralingspatroon van de 
SP202 kan hij zelfs op hoge afstanden (tot 6m) 
gemonteerd worden alsook op normale plafond-
hoogte.

Het design zorgt er mede voor dat er steeds een 
goede spraak reproductie is alsook achtergrond 
muziek in verschillende situaties.

De behuizing van de luidspreker, de gril en de 
beugel zijn gemaakt van aluminium wat maakt 
dat hij bruikbaar is voor alle binnen en buitentoe-
passingen.

De luidspreker beschikt over een aanpasbaar uit-
gansvermogen door middel van de lijntransform-
ator en kan geslecteerd worden door middel van 
de luidspreker te verbinden met het juiste paar 
kabels van de 4-voudige aansluitkabel.

Enkel beschikbaar in het wit.

SYSTEEM SPECIFICATIES
Nominale vermogen 2 x 10 W
Frequentie response -3dB 150Hz - 14kHz
Gevoeligheid 91 dB 
Vermogen Lijnaftakkinen 2 x 10W /1kOhm

2 x 5W /2kOhm
2 x 2.5W / 4kOhm

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (Ø ,x d ) Ø 138 x 190 mm
Netto gewicht 2.4kg
Luidspreker 2 x 5 1/4 “
Constructie Aluminium
Voorzijde afwerking Witte aluminium gril
Projectierichtingen 2
IP normering IP56
Kleur Wit
Normeringen IEC60065

EN55103-1
EN55103-2
EN60849

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
bij geleverde accesoires monterings beugel
Gewicht en volume 3 Kg - 0.0094 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.


