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 Applicaties
- Bureau’s
- Boutiques
- Winkels
- Hotel kamers
- Privé woningen

- Design plafondluidspreker in moderne  
  aluminium behuizing en aluminium gril.
- Natuurlijke geluidsreproductie
- Snelle en discrete montering in plafond of muur
- Brede dispertie van geluid
- Hoge efficientie
- Afgeschermde neodymium magneet
- Ingebouwe zelf resettend beschermingcircuit

De CS2.1 cuban luidspreker van AUDAC 
beschikt over een 2” full range luidspreker met 
een neodymium magneet welke in staat is om 
een nominaal vermogen van 10W en een maxi-
maal vermogen van 20W te produceren.

De CUBAN luidsprekers zijn inbouw luidsprekers 
die dankzij hun unieke ontwerp een brede disper-
tie van hoge kwaliteits geluidssignalen genereren 
terwijl ze toch discreet en onopvallend gemon-
teerd kunnen worden.

De AUDAC CUBAN series beantwoorden de 
nood aan discrete oplossingen voor efficiënte en 
hoge kwaliteits geluidssignalen met een laag ver-
mogen. Ze zijn instaat geluid te produceren met 
een vermogen van slechts 3 tot 25W.

Deze hoge prestatie luidsprekers hebben een 
dunne geperforeerde gril waardoor het ideaal is 
om gemonteerd te worden in boutiques, winkels, 
hotelkamers,.... Indien hij gebruikt wordt met 
de AUDAC subwoofer zullen de gegenereerde  
geluidssignalen zelfs nog beter klinken. Een inge-
bouwd resetting- en beschermingscircuit garan-
deerd een lange levensduur zonder enige verlies 
van kwaliteit of vermogen.

De CUBAN speakers zijn vervaardigd uit een 
sterke metalen behuizing met monteringsveren 
voor een snelle en comfortabele installatie.

De voorzijde laat een zwarte aluminium gril zien 
welke geintegreerd zijn in een aluminium frame 
waardoor hij een zeer modern ogend design 
heeft.
In combinatie met AUDAC’s transformatoren kan 
de CUBAN serie gebruikt worden in 100V PA-
systemen.

CS2.1
D e s i g n  i n b o u w  l u i d s p r e k e r

SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximale vermogen 20 W
Nominale vermogen 10 W
Luidspreker impedantie 8Ohm
Geluidsdruk 1W/1m 85dB
Maximale geluidsdruk 95dB
Frequentie response -3dB 250Hz - 18k Hz
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (W x H x D) 102 x 102 x 90 mm
Netto gewicht 590 g 
Drivers 2”
Connectie kabellengte 370 mm
Constructie metalen behuizing
Montering monteringsveren
Front afwerking geborstelt aluminium frame met zwarte 

aluminium grill
Kleur geborstelt aluminium + zwart
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

Uitsnij afmeting 85 mm x 85 mm
VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 620 g - 0.062 Cbm
Accesoires CTR06: 100 V Lijntransformator 6 W

CTR24: 100 V Lijntransformator 24 W

*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.


