
CMS20T
Głośnik ścienny / sufitowy do instalacji 100-woltowych

DANE TECHNICZNE

• Typ: 2-drożny klasy hi-fi
• 6,5” głośnik niskotonowy ze wzmocnionego polipropylenu
• 1” głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką
• Impedancja: 16 Ohm / 100 V
• Odczepy transformatora linii 100 V: 2,5 W (4 kOhm); 

5 W (2 kOhm); 10 W (1 kOhm); 20 W (500 Ohm)
• Moc (16 Ohm): 40 W RMS; 60 W muzyczna
• Moc (100 V): 20 W RMS; 32 W muzyczna
• Efektywność: 92 dB / 1 W / 1 m
• Zakres przenoszonych częstotliwości: 60 – 20.000 Hz
• Rozpraszanie: 180º przy 1 kHz; 80º przy 4 kHz; 

45º przy 8 kHz
• Wymiary: zewnętrzne: 201x201 mm; otwór montażowy: 

176x176 mm; głębokość: 75 mm
• Waga: 1,5 kg

APart Audio CMS20T to dwudrożny zestaw głośnikowy o kwadratowym obrysie, przeznaczony do montażu w ścianie 
lub w suficie. Dzięki swemu pięknemu kształtowi i znakomitej jakości brzmienia jest bardzo lubiany przez projektantów 
wnętrz. 

Może być stosowany jako konwencjonalny głośnik 16-ohmowy lub jako głośnik do instalacji 100-woltowych. W 
pierwszym przypadku można podłączyć do 4 zestawów połączonych równolegle na każdy kanał 4-ohmowego 
wzmacniacza. Do zastosowań w instalacjach 100-woltowych CMS20T wyposażono w wysokiej jakości 20-watowy, 
100-woltowy transformator z różnymi odczepami mocy. 6,5-calowy głośnik niskotonowy ze wzmocnionego 
polipropylenu oraz 1-calowy głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką sprawiają, że zestaw jest bardzo odpowiedni 
zarówno do odtwarzania mowy jak i muzyki.

Obudowę wykonano z wysokiej jakości tworzywa ABS. Polipropylenowy głośnik niskotonowy jest odporny na wilgoć, a 
wzmocniona struktura jego membrany zapewnia jeszcze czystszy dźwięk i niższy poziom zniekształceń.

Zestaw CMS20T jest łatwy do instalacji, dzięki prostemu, szybkiemu systemowi montażowemu. 4 śruby mocujące są 
ukryte pod maskownicą głośnika, co nadaje zestawom nowoczesny i wyrazisty wygląd.

CMS20T  jest sprzedawany standardowo w białym kolorze. Przy zakupie co najmniej 12 sztuk, może być opcjonalnie 
pomalowany na dowolny kolor z palety RAL (nr ref: PAINT-CM).
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