REPRODUKTORY VLHKUODOLNÉ
Modely reproduktorů RP 61 - 84 vynikají výbornou odolností na vlhká prostředí a vysokou teplotu. Byť jsou původně určeny pro lodě,
hodí se především pro vlhká a agresivní prostředí, jako jsou lázně, koupelny, bazény, sauny, wc a kuchyně. Magnet reproduktoru je kompletně uzavřen a membrána je polypropylénová (vlhkuodolná). Montáž se provádí pomocí čtyř vrutů. Navíc u modelu RPx4 jsou šroubky skryty před odnímatelným předním rámečkem, který tak můžete odděleně umývat. Modely RP x2 a RP x4 patří ke koaxiálním, tedy
dvoupásmovým (s výškovým reproduktorem) a modely RP x1 jsou širokopásmové. Co se týče kvality zvuku, je dána prostorem za rep hrajícím.
j
produktorem a platí, že větší reproduktory lépe přenášejí nízké kmitočty a modely RP x2 patří k těm nejlépe

RP 61 širokopásmový, 152 mm

RP 81 širokopásmový,
irokopásmový, 185 mm

Kat. č.: 03 315 ......................................ks

Kat. č.: 210020 .....................................ks

!

RP 84 koaxiální
koaxiální, 190
19
90 mm
90
vhodné pro
koupelny,
sauny, WC

Kat. č.: 210021 .....................................ks

RP 62 koaxiální, 149 mm

RP 82 koaxiální
koaxiální, 180 mm

Kat. č.: 210001 .....................................ks

Kat. č.: 210002 .....................................ks

typ reproduktoru
membrána
výkon rms / max.
materiál koše
barva
impedance
ekvivalentní
citlivost
frekvenční rozsah
způsob uchycení
rozměry
Ø mont. otvoru
použití, prostředí

RP 61
širokopásmový, s
výšk. difuzorem

RP 81
širokopásmový, s
výšk. difuzorem

25 / 45 W
ABS plast
bílá
4
84 dB / 1W, 1m

45 / 65 W
ABS plast
bílá
4
86 dB / 1W, 1m

97 - 16 500 Hz

80 - 16 500 Hz

Ø 152 × 35 mm
127 mm

RP 64
RP 84
dvoupásmový,
dvoupásmový,
koaxiální
koaxiální
vlhkuodolná polypropylénová
20 / 40 W
25 / 45 W
HIPS plast
HIPS plast
bílá
bílá
8
8
88 dB / 1W, 1m
90 dB / 1W, 1m

RP 62
dvoupásmový,
koaxiální

RP 82
dvoupásmový,
koaxiální

35 / 70 W
ABS plast
bílá
4
90 dB / 1W, 1m

40 / 80 W
ABS plast
bílá
4
93 dB / 1W, 1m

155 - 20 000 Hz
95 - 20 000 Hz
70 - 20 000 Hz
šroubky
Ø 185 × 65 mm
Ø 141 × 70 mm
Ø 190 × 90 mm
Ø 149 × 50 mm
150 mm
105 mm
145 mm
120 mm
interiéry i exteriéry, vlhká prostř., koupelny, bazény, sauny, kuchyně

60 - 20 000 Hz

Reproduktory pro plošné ozvučení

RP 64 koaxiální,
á í 141 mm

Kat. č.: 03 316 ......................................ks

Ø 180 × 65 mm
134 mm

79

