
CS-1800 PLAFONDSPEAKERS [PAAR]
vav.link/nl/cs-1800 CS-1800 EU SAP: 3715629 US SAP: 12928304

Prachtig magnetisch rooster zonder rand
6,5“ woofer, 0,5“ tweeter
Premium cross-over

De CS-1800-plafondspeakers zijn voorzien van een
tweewegontwerp. Ze gebruiken de ruimte boven het plafond
als oneindig klankbord, wat ongedempte excursie van de
driver mogelijk maakt, hetgeen alles bij elkaar zorgt voor
een rijk, gedetailleerd geluid. De hoofd-driver is een
polypropyleen conus van 6,5“ die wordt aangevuld door een
geavanceerde tweeter van 0,5“. Deze speakers met lage
impedantie leveren niet in op het frequentiebereik zoals
lijnspeakers van 100/70 V dat doen.

SPECIFICATIES

Magnetisch rooster
Het rooster klikt magnetisch op zijn plek als de speakers zijn
vastgezet.

Onzichtbaar
Het rooster gaat tot de rand van de speaker, wat leidt tot een
vrijwel onzichtbare rand. Deze nieuwe stijl zorgt ervoor dat de
technologie visueel verdwijnt.

Eenvoudig te monteren
Er wordt een sjabloon voor de uitsparing meegeleverd, zodat de
installateur de snijlijn in de plafondtegel makkelijk kan volgen.
Maak een gat van 198 mm / 7,8″ en plaats de speaker. Snel en
eenvoudig.

Ondiep
De CS-1800 is slechts 82 mm (3,2“) diep en kan optimaal in de
ruimte worden geplaatst. De speakers passen in ruimten met
verlaagde plafonds.

Cross-over
Er wordt een hoogwaardig cross-overcircuit meegeleverd om het
werk tussen de woofer en de tweeter te verdelen.

Hoge gevoeligheid
Plafondspeakers hebben vaak minder vermogen dan
wandspeakers, maar de CS-1800 beschikt over een grotere
gevoeligheid van 90 dB om het ook goed te doen in omgevingen
met presentaties met veel ruis.
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AFMETINGEN LUIDSPREKER
224 x 82 mm / 8,8″ x 3,2″

AFMETING OPENING
198 mm / 7,8″

AFMETINGEN MET VERPAKKING
250 x 250 x 215 mm / 9,8″ x 9,8″ x 8,5″

GEWICHT LUIDSPREKER
1,1 kg / 2,4 lb (per stuk)

GEWICHT VERPAKKING
2,5 kg / 5,5 lb (per paar)

VERMOGEN
35 Watt RMS

WOOFER
6,5“ polypropyleen

TWEETER
0,5″ zijde

SAMENSTELLING MATERIAAL
ABS-kunststof

TERMINALS LUIDSPREKER
Aansluitklem

NOMINALE IMPEDANTIE
8 Ohm

GEVOELIGHEID
89 dB (1 W/1 m)

89 DB (1 W/1 M)
50Hz-20kHz

KLEUR
Wit

GARANTIE
Levenslang retourneren

NORMEN
RoHS, WEEE, CE/EMC, C-TICK, FCC, REACH


