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 Applicaties

SSP500
Inbouw sauna luidspreker

- Hoge kwaliteits 2-wegs luidspreker
- Attractief ontwerp
- Natuurlijk geluidsreproductie
- Hitte bestendig tot 100°
- Vocht bestendig
- Polypropylene conus
- Silicone connectiekabel
- IP44

- Sauna’s
- Zwembaden
- Welness centra
- Buitenruimtes
-...

De SSP500 is een inbouw luidspreker speciaal 
ontworpen om te gebruiken in ruimtes met hoge 
temperaturen zoals sauna’s, badhuizen, zwem-
baden,...

Hij bestaat uit een geperforeerde aluminium gril 
met een ABS omhulling afgewerkt met een witte 
kleur. Dit geeft de luidspreker een modern en 
attractieve uitstraling waardoor het perfect in alle 
omgevingen te integreren is. De voorzijde kan 
eenvoudig geverft worden in elke gewenste kleur.

Het geluid wordt gegenereert door middel van 
een 2-weg luidspreker selectie en is instaat om 
een nominaal vermogen te leveren van 20W. Hij 
is opgebouwd rond een 5” cone driver en een 1” 
tweeter wat een natuurlijke en gedetailleerde ge-
luidsresproductie tot gevolg heeft.

Omwille van de polypropylene conus, het ABS 
materiaal en de hoge kwaliteits materialen kan de 
SSP500 gebruikt worden in extreme niveau’s van 
vochtigheid en temperatuur.

SYSTEEM SPECIFICATIES
Nominale vermogen 20 W
Maximale vermogen 40W
Frequentie response -3dB 75Hz - 20 kHz
Geluidsdruk 1W / 1m 86dB
Maximale geluidsdruk W / 1m 99 dB
Impedantie 8Ohm
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (Ø ,x d ) Ø 175 mm 74 mm
Netto gewicht 0.62kg
Luidspreker 1” (HF)

5” (LF)
Constructie Hittebestendige ABS behuizing
Montering 4 schroeven
Uitsnij afmetingen Ø 120mm
Inbouwdiepte 60 mm
Front afwerking witte aluminium gril
Kleur Wit (RAL9010)
Werkingsgraad vochtigheidsgraad <95%
Werkings temperaturen -25 °C ~ 100°C
Normeringen IEC60065

EN55103-1
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Accesoires uitsnij template
Gewicht en volume Kg - 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.


