
LOUNGE320-W
Zestaw nagłośnieniowy

DANE TECHNICZNE
Czterokanałowy wzmacniacz mocy Champ-4

• Moc wyjściowa na kanał w trybie czterokanałowym: RMS: 60 W / 8 Ohm; 
80 W / 4 Ohm; dynamiczna: 75 W / 8 Ohm; 125 W / 4 Ohm.

• Moc wyjściowa na kanał w trybie zmostkowanym dwukanałowym: 130 W 
RMS / 8 Ohm; 230 W dynamiczna / 8 Ohm.

• Zakres przenoszonych częstotliwości: 20 Hz – 40 kHz
• Stosunek sygnał / szum: > 100 dB( A-ważony)
• Chłodzenie: konwekcyjne, bez wentylatora
• Zabezpieczenia: przeciw prądom stałym, przesterowaniom; 

przeciążeniom i zwarciom; termiczne (w tym transformatora)
• Aktywne filtry ułatwiające podłączenie subwooferów
• Transformator toroidalny wysokiej mocy
• System APC z ogranicznikiem nadzorujący moc i dynamikę
• Wymiary: 44x483x360 mm; waga: 7,5 kg

Zestawy głośnikowe MASK4-W
• 4,2” głośnik niskotonowy typu HD
• 1” głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką i tubą Varithroat
• Impedancja: 8 Ohm
• Efektywność: 89 dB/1 W/1 m
• Maksymalny poziom natężenia dźwięku: 116 dB
• Moc: 50 W RMS; 70 W muzyczna; 200 W szczytowa
• Zakres przenoszonych częstotliwości: 80 – 20.000 Hz
• Wymiary: 223x129x130 mm; waga: 2,05 kg

Subwoofer SUBTILE-W
• Typ: pasywny z obudową bass-reflex z płyty MDF
• 8” głośnik niskotonowy z płaska papierową membraną
• Impedancja nominalna: 4 Ohm
• Efektywność: 87 dB/2,83 V/1 m
• Moc: 75 W RMS; 125 W muzyczna; 160 W szczytowa
• Zakres przenoszonych częstotliwości: 45 – 150 Hz
• Wymiary: 450x500x120 mm

APart LOUNGE320-W to niewielki, wysokiej klasy system nagłośnieniowy, przeznaczony do sklepów, pubów, barów, 
restauracji,  klubów i  innych  małych  lub  średniej  wielkości  lokali.   Atrakcyjna  cena,  dyskretne  wzornictwo,  wysoka 
niezawodność i jakość wykonania, czynią ten system świetnym wyborem zarówno do odtwarzania muzyki w tle jak 
i do organizowania imprez tanecznych. 4-kanałowy, chłodzony konwekcyjnie wzmacniacz mocy Champ-4 ma skromne 
rozmiary i  pracuje całkowicie bezgłośnie,  oferując przy tym dużą moc i  wiele możliwości  konfiguracji.  Wbudowany 
system  APC  z  ogranicznikiem  zarządzający  mocą  i  dynamiką  zapewnia  bezpieczeństwo  użytkowania  bez  utraty 
dynamiki.  Niezawodność  wzmacniacza  podwyższają  jeszcze  zaawansowane  układy  zabezpieczające.   Cztery 
satelitarne  zestawy  głośniowe  MASK4-W  to  miniaturowe  dwudrożne  konstrukcje  w  solidnych  i  estetycznych 
obudowach, dysponujące naturalnym, czystym i detalicznym brzmieniem.  Dwa subwoofery  SUBTILE-W o niezwykle 
płaskich  obudowach  mogą  pracować  powieszone  na  ścianie,  schowane  pod  fotelami  lub  ukryte  za  zasłonami, 
doskonale wtapiając się w otoczenie. Zapewniają przy tym silny głęboki bas, odtwarzany bez zniekształceń, nawet przy 
wysokich poziomach głośności.  Wszystkie  elementy  systemu  LOUNGE320-W  zostały  zaprojektowane do wspólnej 
pracy, dzięki czemu system zapewnia wysokiej jakości, bogate brzmienie, o dużej dynamice i rozdzielczości.
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