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 Applicaties

- Speciaal ontworpen 8” subwoofer
- Zeer laag basgeluid
- Nauw ontwerp voor eenvoudige 
  installatie
- Vlakke frequentie response
- Krasvrije EPDM-coating

De AUDAC SX-series zijn speciaal ontworpen 
voor situaties waar er nood is aan krachtige bas-
reproductie zonder enige vorm van verlies in zuiv-
erheid en kwaliteit.

De AUDAC SX408 is een krachtige tandemlu-
idspreker. Hij is voorzien van een 8” subwoofer 
welke in staat is een ongeloofelijk krachtige en 
helder basgeluid te produceren.

De SX408 luidspreker heeft een frequentie re-
sponse welke begint op slechts 37Hz. De fre-
quentiekarakteristiek laat dan ook een zeer 
vlakke karakteristiek zien over het hele bereik van 
37Hz tot 250Hz. Op deze manier kan men er ze-
ker van zijn dat de klank die uit deze luidspreker 
komt absololuut magnefiek is.

De voorzijde van de SX408 is open waardoor 
een bredere dispertie van het geluid verkregen 
wordt. Deze brede dispertie zorgt er mede met 
het slimme ontwerp voor dat het zeer moeilijk 
wordt om de luidspreker te localiseren. De luid-
spreker valt omwille van zijn ontwerp ook nooit op 
en valt dus perfect te integreren in eender welke 
omgeving.

Twee Neutrik NL4MP-connectoren zijn voorzien 
op de achterzijde van de luidspreker waardoor er 
steeds gezorgt wordt voor een zogoed mogelijke 
verbinding. Een tweede speakon-connector is 
aanwezig waardoor er verschillende SX408 luid-
sprekers met elkaar verbonden kunnen worden.
 

SX408
S u b w o o f e r  l u i d s p r e k e r

- Restaurants
- Pubs
- Conferentieruimtes
- Winkels
- Multimedia projecten

SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximale vermogen 300W
Nominale vermogen 150W
Impedantie 8Ohm
SPL (1W/m) 95dB
Max SPL 117dB
Frequentie response -3dB 45 Hz- 250Hz
Frequentie bereik -10dB 37 Hz –250Hz
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (W x H x D) 250 mm x 420 mm x 715 mm
Nettogewicht 19Kg
Drivers 8” Woofer
Connectoren 3 x Speakon NL4MP Neutrik
Behuizing Multiplex met zwarte EPDM coating
Afwerking voorkant Open
Kleur Zwart (RAL9005) 
Normeringen IEC60065 

EN55013-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 22 Kg - 0.12 Cbm
Accesoires MBK408 muurbeugels

*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 optitionele MBK408 muurbeugels voorzien een 
eenvoudige installatie van de SX408 tegen eender 
welke muur op eender welke hoogte.
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