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 Applicaties

- Betrouwbare, fulle range reproductie van 
  muziek en spraak
- Bedrekkingspatroon van 90° x 75°
- Horizontale en verticale bedekking
- Eenvoudig te handteren
- Ingebouwde rigging fittings
- krasvrije EPDM coating

De AUDAC RX-series zijn compacte, full range 
luidsprekers speciaal ontworpen voor binnen- en 
buitentoepassingen.

De RX115 bevat een speciaal aangepaste 1.3 HF 
compressie hoorndriver en een 15” hoog vermo-
gen LF luidspreker. Het is zo ontworpen om zowel 
verticaal als horizontaal geplaatst te worden met 
een 
bedekkingspatroon van 90° x 75°.

De luidspreker heeft een gemiddelde vermogen 
van 300W met een frequentiebereik van 50Hz 
tot 20kHz. De luidspreker is instaat een geluids-
druk te creëren van maximum 126dB. Voor extra 
beveiliging is er een intern beschermingcircuit 
aanwezig in de luidspreker welke de 1.3” tweeter 
beschermt tegen overbelasting.

De zeer stevige multiplexe behuizing met kras-
vrije  zwarte EPDM coating en het ontwerp met 
ergonomische handvaten maakt dat de RX-series 
excellente luidsprekers zijn voor mobiele applica-
ties.

De luidspreker is voorzien van een ingebou-
wde 35mm luidsprekerstand adapter in de zijde 
van de luidspreker. 12 riggingpunten zijn reeds 
aangebracht op de zijkanten van de luidspreker. 
Hierdoor kan hij ophangen worden aan muren of 
het plafond.

Op de rugzijde van de RX115 zijn 2 Neutrik 
Speakon NL4MP connectoren geplaatst. Eén van 
deze connectoren kan gebruikt worden om de lu-
idspreker door te lussen naar een andere RX115 
luidspreker.

RX115MKII
L u i d s p r e k e r

- Touring
- Stage monitor
- Clubs
- On stage
- Festivals

SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximale vermogen 600 W
Nominale vermogen 300 W
Impedantie 8 Ohm
Geluidsdruk 1W/1m (SPL) 101 dB
Geluidsdruk Max W/1m (max. SPL) 126 dB
Frequentie response -3dB 62 Hz- 18 kHz
Frequentie bereik -10dB 50 Hz – 20 kHz
Cross-over-frequentie 2kHz
Cross-over netwerk Passief ingebouwd 
Horizontale bedekking 90°
Verticale bedekking 75°
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (W x H x D) 450 mm x 720 mm x 390 mm
Nettogewicht 29Kg
Drivers HF 1.3”/ MF 15”
Connectoren 2 x Speakon NL4MP Neutrik
Behuizing multiplex met zwarte EPDM lak
Afwerking voorkant Geperforeerde stalen grill
Koppelpunten 12 x M10
Handvatten Eén bovenaan
Adapter voor luidsprekerstand ingebouwd in de bodem 35mm + M10 

flensschreoef
Kleur Zwart (RAL9005)
Normeringen IEC60065 

EN55013-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 31Kg - 0.126 Cbm
Meegeleverde accessoires Montagebeugel
Accessoires CPB115R beschermingshoek



optionele accesoires:
- CPB115R Beschermingshoes
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