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 Applicaties
- Cafe’s
- Restaurants
- Winkels
- Magzijnen
- ...

- Heldere reproductie van lage frequenties
- Eenvoudige montage
- Slim luidspreker ontwerp
- Verfbaar in eendere welke RAL-kleur
- Licht gewicht subwoofer
- Hoog vermogen en SPL-niveau
- Vocht dicht

Als uitbreiding van de CS-series, ontwikkelde 
AUDAC de CS1000S 10” inbouw subwoofer met 
een super slim design.

Met slechts een inbouwdiepte van 104mm kan 
de CS1000S perfect geintegreert worden in elke 
muur of plafonering. Net zoals de andere 
CS-luidsprekers, is het mogelijk de CS1000S te 
verven in eender welke kleur zodat hij perfect te 
geintegreren is in elke omgeving.

De cone van de luidspreker is zo opgebouwd dat 
hij volledig stof en waterdicht is en daarvoor kan 
gebruik worden in vochtige ruimtes en buiten-
applicaties.

The CS1000S bestaat uit een 10” LF-woofer met 
een nominaal uitgangsvermogen van 100W op 
8Ohm en een maximaal vermogen van 200W. Hij 
kan een geluidsdruk produceren van 114dB en 
heeft een onwaarschijnlijke frequentie response 
van 28Hz tot 300Hz.

De CS1000S is vervaardigd uit sterk ABS  
materiaal en voorzien van de nodige  
installatieklemmen voor eenvoudige montering.

CS1000S
I n b o u w  s u b w o o f e r

SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximale vermogen 200 W
Nominale vermogen 100 W
Luidspreker impedantie 8Ohm
Geluidsdruk 1W/1m 88dB
Maximale geluidsdruk 180dB
Frequentie response -3dB 50Hz - 250 Hz
Frequentie response -10dB 28Hz - 300 HZ
Cross-over frequentie 250Hz
Cross-over netwerk passief ingebouwd
Horizontale bedekking 180°
Verticale bedekking 180°
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (W x H x D) 304 x 304 x 104 mm
Uitsnijafmetingen 270 mm x 270 mm
Netto gewicht 3.6 Kg
Drivers 10” LF
Connectoren cable clamps
Constructie ABS
Front finish witte aluminium grill
Montering klauwklemmen
Kleur Wit (RAL 9010)
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 4.5 Kg - 0.0134 Cbm
Bijgeleverde accesoires montage kader

*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.


