
LOUNGESET-BL
Kompletny zestaw nagłośnieniowy

DANE TECHNICZNE

Cyfrowy wzmacniacz mocy CHAMP-3D
• Cyfrowy procesor sygnału (DSP) z 4-zakresowym parametrycznym 

korektorem barwy i kreatorem konfiguracji głośników APart Audio
• Interfejs użytkownika z wyświetlaczem LCD i 3 poziomami dostępu
• Układy wzmacniające klasy D; chłodzenie konwekcyjne
• Moc wyjściowa ciągła  – kanał lewy i prawy: 345 W / 4 Ohm
• Moc wyjściowa RMS – kanał subwoofera: 1.100 W / 2 Ohm
• Zakres przenoszonych częstotliwości: (+0/-3 dB): 10 Hz – 24 kHz
• Stosunek sygnał / szum: > 90 dB, A-ważony
• Wejścia: 2 x zbalansowane XLR; 2x zbalansowane Euroblock
• Wyjścia:  typu Speakon® - 2 x dla subwoofera; dla kanału lewego i prawego
• Wymiary: 89x483x380 mm; waga: 16,0 kg

Zestawy głośnikowe MASK4T-BL
• 4,2” głośnik niskotonowy typu HD
• 1” głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką 

i tubą Varithroat
• Impedancja: 16 Ohm 
• Efektywność: 89dB/1 W/1 m
• Maksymalny poziom natężenia dźwięku: 116 dB
• Moc: 50 W RMS / 200 W szczytowa
• Zakres przenoszonych częstotliwości: 80 – 20.000 Hz
• Wymiary: 223x129x130 mm; waga: 2,05 kg

Subwoofer pasywny SUB2201-BL
• Obudowa pasmowo-przepustowa 6-ego rzędu
• 10” głośnik niskotonowy z membraną o dużym wychyleniu
• Impedancja nominalna: 4 Ohm
• Efektywność: 96 dB/1 W/1 m
• Moc: 2 x 300 W RMS / 2 x 600 W szczytowa
• Zakres przenoszonych częstotliwości: 45 – 150 Hz
• Wymiary: 600x300x380 mm; waga: 18,5 kg

System  audio,  na  co  dzień  zapewniający  bogate  brzmienie  muzyki  tła,  posiadający  wystarczające  możliwości 
do nagłośnienia  okazjonalnych  imprez  -  to  optymalne  rozwiązanie  dla  wielu  barów,  klubów  i  restauracji.  Takim 
rozwiązaniem jest właśnie zestaw LOUNGESET firmy APart Audio. 
Sześć  głośników  gabinetowych  MASK4T odpowiada  za  równomierne  wypełnienie  całego  pomieszczenia  wysokiej 
jakości  dźwiękiem,  zaś  subwoofer  SUB2201 dodaje  do  muzyki  odpowiednio  silne  uderzenie  basów.  Uniwersalny, 
chłodzony konwekcyjnie wzmacniacz  CHAMP-3D pracuje absolutnie bezgłośnie i oferuje opcjonalną blokadę zmian 
wszelkich ustawień (np. źródła muzyki, głośności, barwy dźwięku, itd.).
Bary, kluby i restauracje to z reguły wrogie środowiska dla sprzętu elektronicznego. Powietrze jest tam na ogół pełne 
kurzu, tłuszczu lub dymu papierosowego. Wzmacniacze APart serii CHAMP są zaprojektowane specjalnie pod kątem 
użytkowania  w  takich  warunkach.  Zastosowanie  chłodzenia  konwekcyjnego  sprawia,  że  CHAMP-3D nie  wymaga 
regularnego  czyszczenia,  a  dodatku  nie  grożą  mu  awarie  i  uszkodzenia  z  powodu  unieruchomionego  przez 
zanieczyszczenia wentylatora. 

Zestaw LOUNGESET-BL: 6 głośników MASK4T-BL, subwoofer SUB2201-BL, wzmacniacz CHAMP-3D.
Dostępny jest także zestaw LOUNGESET-W z głośnikami i subwooferem w białych obudowach.
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