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 Applicaties

- 2-kanaals versterker met extra sub-kanaal
- Professionele klasse H  vermogensversterker 
- Ontworpen om robuuste, zuivere output te 
  produceren
- Vervangbare stoffilter
- Uitgerust met Neutrik connectoren
- Beschermingscircuit: DC, Clip en
  oververhitting
- 3-kanaals volumeregelaar

- Vergaderruimtes
- Kleinhandel
- Hotels
- Restaurants
- Multimedia projecten
- Cafés, clubs

De AUDAC T-series zijn professionele ver-
mogensversterkers, geschikt voor de meest 
voorkomende laag impedantiegeluidsystemen 
met een hoog vermogen. Ze zijn ontworpen als 
no-nonsense versterkers waardoor ze uitgerust 
zijn met enkel de noodzakelijke bedieningen en 
aansluitingen. Dit zorgt voor een groot gebruiks- 
en installatiegemak. 

De versterkers zijn ontwikkeld als 2-kanaals au-
dioversterkers met een extra kanaal voor het 
aansluiten van een passieve sub-woofer. Ook 
zijn ze uitgerust met een intern multifunctioneel 
beschermingscircuit dat DC storing, kortsluiting, 
oververhitting en signaaloverbelasting detecteert 
en het signaal limiteert indien nodig. 

De T2 levert een uitgangsvermogen van 2 x 200 
W op 8 Ohm, 2 x 300 Watt op 4 Ohm voor de 
satellietkanalen en 600 Watt op 8 Ohm voor het 
sub-woofer-kanaal. 

Op de voorzijde van de T2 zijn er voor ieder 
kanaal volgende functies aanwezig: een vol-
umeregelaar, een indicatie-LED om signaa-
laanwezigheid te controleren op het betreffende 
kanaal, een clip-LED om te tonen wanneer het 
signaal te sterk aanwezig is en gelimiteerd moet 
worden door het interne beschermingscircuit 
en een beschermings-LED om te waarschu-
wen wanneer het beschermingscircuit in werk-
ing treedt om beschadiging te vermijden. 
  
Verschillende   signaalingangen met  ge-
balanceerde XLR-connectoren zijn voorz-
ien voor de linkse en rechtse ingangssig-
nalen. Ieder ingangssignaal heeft een 
eigen instelknop om de cross-over frequen-
tie te bepalen gaande van 50 Hz tot 250 Hz.  
 
Deze instellingen bepalen het ingangssignaal 
voor het extra sub-kanaal waardoor een perfecte 
geluidsweergave wordt verkregen. 

T2
V e r m o g e n s v e r s t e r k e r

SYSTEEM SPECIFICATIES
Nominale  vermogen op 8 Ohm 2 x 200 W 
Nominale  vermogen op 4 Ohm 2 x 300 W 
Nominale sub-woofer vermogen op 8 
Ohm

600 W

Ingangsimpedantie 20 kOhm gebalanceerd 
10 kOhm niet-gebalanceerd

Ingangsgevoeligheid 0.775 V
Frequentie response -3dB 20 Hz – 20 kHz
THD+N op 1kHz < 0.05% op 8 Ohm
Signaal-ruisverhouding > 93 dB
Slew rate 40 V / µSec
Voedingsspanning 240 V AC / 50-60 Hz
Dempingsfactor > 400
Cross-talk > 70 dB op 8 Ohm op 1 kHz
Bescherming DC kortsluiting

Oververhitting
Overbelasting 
Signaallimitering 

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (W x H x D) 482mm x 88mm x 460 mm
Gewicht 23.99 kg
Hoogte in eenheden 19”
Producthoogte 2 HE
Behuizing Staal
Kleur Zwart 
Normeringen IEC60065

EN55103-1
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Verzendingsgewicht en volume 25.25 kg – 0.0479 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.



Alle uitgangen zijn voorzien van speakon-connec-
toren voor de best mogelijke verbinding. Een grond-
liftschakelaar is voorzien om gezoem, dat veroorzaakt 
wordt door aardlussen, te vermijden.

Alle modellen van de T-serie bevatten een 2 HE 19” 
rekmontage-chassis. 
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