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 Applicaties

- Speciaal ontworpen 8” subwoofer
- Zeer laag niet localiseerbaar basgeluid
- Geintegreerde klasse H-versterker
- 100W basversterker + 16W satelliet- 
   versterker
- 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 SX408A is een krachtige tandemlu-
idspreker. Hij is voorzien van een 8” subwoofer 
welke in staat is een ongelofelijk krachtige en hel-
der basgeluid te produceren.

Hij bevat een geintegreerde 3-kanaals klasse- H 
versterker welke een hoge efficientie met zeer lage 
vervorming garandeerd. Deze versterker levert 
het uitgangsvermogen voor de subwoofer maar  
omdat hij ook voorzien is van een actief cross-
over netwerk , met een frequentie van 120Hz, 
is hij ook instaat om via de 2 uitgangskanalen 
2 apparte satelliet luidsprekers aan te sturen. 
De twee satallietutigangen kunnen een vermogen 
van 2 x 100W leveren op 8Ohm impedantie ofwel 
2 x 160W op 4Ohm impedantie. Dit alles maakt 
de SX408A een simpele maar complete oploss-
ing voor een brede variatie van vaste audio in-
stallaties.
De gebalanceerde ingangsconnectoren en satel-
lietuitgangen zijn voorzien van euro block con-
nectoren. Er is ook nog een RJ45-connectie 
mogelijkheid voorzien alsook een satalliet en sub-
woofervolume controle. Deze zijn allen voorzien 
op de achterzijde van de luidspreker.

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

SX408A
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
Nominale vermogen 100W
SPL (1W/m) 95dB
Max SPL 115dB
Frequentie response -3dB 45 Hz- 250Hz
Frequentie bereik -10dB 37 Hz –250Hz
Cross-over frequentie 120Hz
Cross-over netwerk Actief
RMS vermogen satelliet op 8 Ohm 2 x 100W
RMS vermogen satelliet op 4 Ohm 2 x 160W
Voedingsspanning 110-240 V AC / 50-60 Hz
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (W x H x D) 250 mm x 420 mm x 715 mm
Nettogewicht 25Kg
Drivers 8” Woofer
Connectoren Input: Euroblock Terminal

Output: Euroblock Terminal
Power: IEC Connector
Remote control: RJ45

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 28 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.


