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 Applicaties
- Publieke gebouwen 
- Kantoorgebouwen
- Winkels
- Hotels
- Restaurants
- ...

- Installatie plafond luidspreker
- Zeer aantrekkelijk ontwerp
- Uitneembare aluminium grill
- 3 vermogen aftakkingen
- Natuurgetrouwe klankweergave
- Snelle en eenvoudige montage

De CS luidsprekers zijn plafondinbouwluidsprek-
ers ontworpen om in elke mogelijke applicatie ge-
bruikt te worden.
 
Op eender welke locatie waar geluid gewenst is 
zonder opvallende luidsprekers, of in grote ge-
bouwen waar het geluid dient verspreid te worden 
over grote oppervlakten, bieden de CS-luidsprek-
ers de beste oplossing.

Het gebruik van hoge kwaliteit componenten, 
gecombineerd met het toepassen van standaard 
100 Volt lijntransformatoren maken de CS-luid-
sprekers ideaal om gebruikt te worden in eender 
welke installatie, of het nu gaat om een Hi-Fi in-
stallatie of een 100V PA systeem.

De CS55 bevat één enkele cone luidspreker met 
een diameter van 125mm wat een goede spraak 
reproductie garandeert. Het vermogen kan in 3 
stappen van impedantie ingesteld worden voor 
100V en een extra stap voor 8Ohm standaard 
toepassingen.

De mogelijke stappen zijn: 

- 6 Watt / 1600 Ohm @ 100V
- 3 Watt / 3300 Ohm @ 100V
- 1.5 Watt / 6600 Ohm @ 100V
- 10 Watt @ 8 Ohm

Achter de afneembare gril zijn 4 schroeven voorz-
ien voor een snelle en simpele plaatsing van de 
luidspreker.

De gril en behuizing kunnen geverfd worden in 
alle gewenste kleuren zodat de luidspreker per-
fect te integreren is in elke mogelijke omgeving.

CS55
P l a f o n d  l u i d s p r e k e r

SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximale vermogen 20 W
Nominale vermogen 10 W
Lijntansformator Vermogen stand 1 6 W / 1667 Ohm
Lijntansformator Vermogen stand 2 3 W / 3333 Ohm
Lijntansformator Vermogen stand 3 1.5 W / 6667 Ohm
Frequentie response -3dB 70 Hz - 14 kHz
Gevoeligheid 1W/1m 93 dB
Maximale SPL W / 1m (8 Ohm) 100.8 dB
Impedantie 8 Ohm
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (Ø x D) Ø 205 mm x 70 mm
Gewicht 780g
Luidspreker 4 1/4”
Constructie ABS behuizing
Montage 4 schroefklemmen
Uitsnijding afmetingen 167 mm
Inbouwdiepte 70 mm
Voorzijde afwerking Witte aluminium grill
Kleur Wit (RAL 9010) 
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 880 g - 0.0038 Cbm
Accesoires witte foam inlay

Uitsnij template

*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.


