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 Applicaties

- 15” excursion luidspreker
- Geavanceerde elektronica
- Betrouwbare en linaire werking
- Geintegreerde 35mm flesadapter
- Twee handvaten voor eenvoudige 
  transportering
- Krasvrije EPDM-coating

De AUDAC SX415 luidspreker welke per-
fect is voor kleine indoor applicaties.

Het resultaat van het zorgzame ontwerp en 
de afstelling van de subwoofer zorgen ervoor 
dat aan de meeste eisen voor hoog vermo-
gen, lage frequentie performatie en extreem 
lage vervormingsniveaus voldaan wordt.

De 15“ luidspreker levert een vermogen van 
500W RMS en een SPL van 99dB en is instaat 
een maximale SPL van 126dB te leveren. De fre-
quentiekarakterstiek is over het hele bereik van 
45Hz - 250Hz vlak met een kleine boost op 100Hz

De accuraatheid van bastonen is nooit spec-
taculair maar ze klinken wel realistisch. Een echt 
goede basluidspreker zal naadloos gein-
tegreerd kunnen worden in elke omgeving 
en nooit de aandacht naar zich toetrekken.

De behuizing van de luidspreker is opgebouwd 
uit 18mm multiplex waarop een duurzame zwarte 
en krasvrije EPDM-coating is aangebracht.

Op de bovenzijde van de luidspreker be-
vindt zich een 35mm flensadapter wat het 
mogelijk maakt om eender welke toplu-
idspreker te verbinden met de SX415. 
 
 
 
 
 
 

SX415
S u b w o o f e r  l u i d s p r e k e r

- Binnen applicaties waar hoge vermogens 
  gewenst zijn.
- Clubs
- Theaters
- Broadcasting
- PA-systemen

SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximale vermogen 1000W
Nominale vermogen 500W
Impedantie 8Ohm
SPL (1W/m) 99dB
Max SPL 126dB
Frequentie response -3dB 45 Hz- 250Hz
Frequentie bereik -10dB 35 Hz –250Hz
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (B x H x D) 430 mm x 800 mm x 650 mm
Nettogewicht 49Kg
Drivers 1 x 15” Woofer
Connectoren 2 x Speakon NL4MP Neutrik
Behuizing Multiplex met zwarte EPDM coating
Afwerking voorkant Open
Handvaten 2 geintegreerd in de zijkanten
Adaptoren 35mm flesadapter in de bovenzijde
Kleur Zwart (RAL9005) 
Normeringen IEC60065 

EN55013-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 51 Kg - 0.31 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.



Twee Neutrik NL4MP-connectoren zijn 
voorzien op de achterzijde van de luid-
spreker waardoor er steeds gezorgt wordt 
voor een zogoed mogelijke verbinding. Een 
tweede speakon-connector is aanwezig 
waardoor er verschillende SX415 luidsprek-
ers met elkaar verbonden kunnen worden. 
 
Op beide zijden van de luidsprekers zijn 
handvaten voorzien om het transporteren 
van de luidspreker te vereenvoudigen.
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