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 Applicaties

WS500
Design muurluidspreker

 - Gebogen vormgeving
 - Esthetisch
 - Vochtbestendige breedband luidspreker
 - Brede geluidsdekking
 - Eenvoudige installatie
 - Twee verschillende 
   vermogenaftakkingen

- Publieke gebouwen
- Bedrijfsgebouwen
- Warenhuizen
- Winkels
- Hotels
- Restaurants

De WS-series van AUDAC zijn muurluidsprek-
ers speciaal ontworpen voor elk mogelijke toe-
passing. Waar er nood is aan een geluidsysteem 
zonder zichtbare of opvallende luidsprekers is de 
WS-serie de ideale oplossing.

De WS500 is de design muurluidspreker van 
deze reeks. Omwille van zijn gebogen vormgev-
ing, witte ABS-behuizing en witte aluminium grill 
is hij perfect te integreren in eender welke omgev-
ing.

De WS500 is geschikt voor spraak- en muziek-
toepassingen en heeft een 6 1/2” vochtbesten-
dige luidspreker. Deze luidspreker is geschikt 
voor binnen- en buitentoepassingen.

Omwille van het gebogen ontwerp van de 
WS500, zal er een grotere bedekking zijn van het 
geluid. Dit maakt dat het geluid beter verspreid 
zal worden in grotere lokalen of ruimtes.

De luidspreker is standaard voorzien van 100V 
lijntransformatoren en heeft aansluitmogelijkh-
eden voor volgende vermogens:

-10W op 100V
- 5W op 100V

Deze instellingen kunnen gebeuren op de achter-
zijde van de luidspreker door middel van 3 ka-
belklemmen.

SYSTEEM SPECIFICATIES
RMS vermogen 10W
Lijntransformatoraftakking 1 10W / 1000Ohm
Lijntransformatoraftakking 2 5W / 2000Ohm
Frequentieresponse -3dB 150Hz - 15kHz
Gevoeligheid 1W/m 92dB
Maximale SPL 102dB
Impedantie 8 Ohm
Horizontale bedekking 100°
Verticale bedekking 100°
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (Ø ,x d ) 240 x 340 x 100mm
Netto gewicht 1.64Kg
Luidspreker 6 1/2”
Constructie ABS behuizing
Connectoren Kabel klemmen
Montering 2 schroeven
Voorzijde afwerking Witte aluminium grill
Kleur Wit (RAL9010)
Normeringen IEC60065

EN55103-1
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 1.62 Kg - 0.0081 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.


