
SP-1800 Set 3-weg Muurluidsprekers
vav.link/nl/sp-1800 SP-1800 EU SAP: 3635038 US SAP: 12928302

5,25″ woofer 50 w luidsprekers
Inclusief wandbeugels die tot 60º kunnen worden gekanteld
Wit, verkrijgbaar per set

Visions professionele SP-1800 luidsprekers voor
wandmontage zijn heel gemakkelijk te installeren, zien er
schitterend uit en brengen een rijk en krachtig geluid voort.

Ze zijn 240 mm hoog en voorzien van een 5,25“ woofer; het
meest populaire formaat voor in klaslokalen,
vergaderruimten en directiekamers.

SPECIFICATIES

Driewegluidspreker
Deze luidsprekers zijn uitgerust met drie drivers: een woofer, een
squawker en een tweeter. Een driver met groot frequentiebereik
levert altijd in op kwaliteit. Dus door het geluidsbereik in drieën te
delen heeft elke driver een kleiner frequentiebereik waardoor er
minder vervorming optreedt en het geluid zuiverder is.

Basre�ex
Een basre�expoort verbetert de respons van de woofer voor de
lagere frequenties en de faseverdraaide luchtverplaatsing vanaf de
achterkant van de woofer naar de voorkant versterkt de bas nog
meer.

Robuuste cover
Een metalen cover beschermt de drivers tegen fysieke
beschadigingen.A metal grille protects the drivers from physical
interference.

Robuuste afwerking
Dankzij het sterke ABS-kunststof is het product bestand tegen de
ontberingen van professioneel gebruik.

Professionele AV-toepassingen
In kleine tot middelgrote ruimten waar presentaties worden
gegeven is een brede verspreiding vaak belangrijker dan het
beheren van feedback van de microfoon. Daarom worden er geen
hoorns gebruikt.

Horizontale C-beugel
Met de verstelbare beugels kan de installateur de luidspreker 30º
naar boven of onderen kantelen. Of laat de beugels voor wat ze
zijn en plaats de luidsprekers op een plank.

opmerking
dit zijn passieve luidsprekers – zonder ingebouwde versterker – en
vereisen daarom een externe versterker.
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AFMETINGEN PRODUCT
244 x 180 x 174 mm (lengte x breedte x diepte voor iedere
luidspreker)

AFMETINGEN IN VERPAKKING
465 x 205 x 270 mm

GEWICHT PRODUCT
4,2 kg (per set)

GEWICHT MET VERPAKKING
4,67 kg (per set)

MATERIAAL
ABS

KLEUR
wit

VERMOGEN
50 watt (RMS)

WOOFER
5,25″

SQUAWKER
1″

TWEETER
0,5“

INGANGSKLEMMEN
Aansluitklem

UITGANGSIMPEDANTIE
8 Ohm

GEVOELIGHEID
89 dB (1 W/1 m)

FREQUENTIERESPONS
80Hz-20kHz

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
2 wandbeugels

GARANTIE
levenslang retourneren

VOLDOET AAN
RoHS, WEEE, CE/ EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH, UKCA
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