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 Applicaties

- Modern en elegant ontwerp
- 2-wegs luidsprekersysteem
- 1” dome tweeter
- 8” woofer
- Natuurlijke klank reproductie
- Inclusief monteringsbeugel
- Vertikale en horizontale montering

De XENO-series zijn luidsprekers speciaal ont-
worpen voor vaste audioinstallaties in moderne 
omgevingen. Ze voorziet 2 verschillende types 
van tijdloze en elegante producten. 
Wat de de XENO-luidsprekers zo uniek maakt is 
hun full range audio design wat toestaat hen te 
gebruiken zonder extra basluidspreker.

De XENO 8 is opgebouwd met een 1” dome 
tweeter en een 8” Mid/LF driver wat een natuurli-
jke klankweergave garandeerd. De houten behu-
izing is voorzien van een elegante front gril.

Dit maakt het mogelijk om de luidspreker te ge-
bruiken in verschillende soorten omgevingen 
waar een audiosysteem de juiste atmosfeer moet 
creëren zowel esthetisch als muzikaal.

De XENO8 is de ideale luidspreker om te gebrui-
ken in design interieurs in residentiele omgevin-
gen, winkels, restaurants maar ook in clubs waar 
de muziek een tikje harder gaat wanneer de zon 
onder gaat.

Hij levert een krachtig full range geluid met een 
nominaal vermogen van  120W en een maximum 
van 240W. Het geavanceerde interne bescherm-
ingscircuit beschermt de tweeter tegen beschad-
iging wanneer overbelasting zou voorkomen.
 
 
 
 

 

XENO 8
8 ”  f u l l  r a n g e  l u i d s p r e k e r

- Residentiele applicaties
- Winkels
- Clubs
- Pubs
- Restauranten
- ...

SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximale vermogen 240 W
Nominale vermogen 120 W
Frequentie responsie -3dB 60 Hz - 18 KHz
Frequentie bereik -10dB 50 Hz - 20 KHz
Filter frequentie 2.5 KHz
Gevoeligheid 1W / 1m 88 dB
Maximale SPL W / 1m 110 dB
Impedantie 8 Ohm
Filter Passief ingebouwd
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (W x H x D) 250 x 380 x 262 mm
Gewicht 6.7 Kg
Luidsprekers HF 1” dome tweeter

MF/ LF 8“
Constructie MDF met coating
Voorzijde afwerking Geperforeerde stalen grill
Kleur Zwart (RAL 9003)

Wit (RAL9004)
XENO6/B
XENO6/W

Normeringen IEC60065 
EN55013-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 7.6 Kg - 0.05 Cbm
Meegeleverde accessoires 4-Polige Euro-Terminal Block (5.08 mm)

Montagebeugel

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermelding: dit is 
een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.



De bijgeleverde monteringsbeugels maken het mo-
gelijk de luidspreker zowel horizontaal als verticaal 
te posititoneren waardoor de luidspreker bruikbaar 
wordt voor elke applicatie.

De connectie gebeurt door middel van een euro 
terminal block connector.

Alle Xeno-serie luidsprekers zijn verkrijgbaar in 
zwart (/B) en wit (/W).
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