
MEETING160-BL
Kompaktowy system nagłośnieniowy

DANE TECHNICZNE
MASK4-BL

• Typ: 2-drożny zestaw głośnikowy z zamkniętą obudową z tworzywa PP4 ABS
• Głośniki: niskotonowy: 6,5” typu HD; wysokotonowy: 1” z jedwabną kopułką i tubą Varithroat
• Impedancja: 8 Ohm
• Moc: 150 W RMS; 200 W muzyczna; 400 W szczytowa
• Efektywność: 92 dB/1 W/1 m
• Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 121 dB
• Zakres przenoszonych częstotliwości: 65 Hz - 20 kHz
• Klasa IP: 64 (odporność na pył, kurz i wilgoć)
• Kąty rozpraszania: 120º w poziomie; 80º w pionie (przy kącie pochylenia 5º w dół)
• Zabezpieczenie: 3-stopniowe Auto-Reset
• Wymiary: 175 x 315 x 195 mm
• Waga: 3,4 kg



CONCEPT1
• Zdalne sterowanie: opcjonalnym pilotem na podczerwień lub poprzez łącze RS232
• Cyfrowa regulacja barwy; układ automatic loudness
• Dynamiczna moc wyjściowa (2 kanały wysterowane): 2 x 50 W / 8 Ohm; 2 x 80 W / 4 Ohm
• Zakres przenoszonych częstotliwości: od 10 Hz do 40 kHz (-0,5 dB)
• Stosunek sygnał / szum: >100 dB (A-ważony)
• 4 stereofoniczne wejścia liniowe
• 1 wejście mikrofonowe z możliwością miksowania sygnału z sygnałami liniowymi
• Impedancja podłączanych głośników: od 4 do 16 Ohm
• Systemy zabezpieczeń: termiczne, przeciw prądom stałym, przesterowaniom,  przepięciom i  zwarciom
• Chłodzenie: konwekcyjne, brak wentylatora
• Pobór mocy: maksymalnie 170 W
• Parametry zasilania: prąd zmienny, 230-240 V, 50-60 Hz
• Dopuszczalne temperatury użytkowania: od 0 do 40 ºC
• W komplecie uchwyty montażowe do 19-calowych szafek
• Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 88 x 430 (bez uchwytów) x 290 mm
• Waga: 6,6 kg

Szczegółowe dane techniczne dostępne są w indywidualnych kartach katalogowych elementów zestawu.

MEETING160-BL  to  niewielki  system  nagłośnieniowy  firmy  APart  Audio,  stanowiący  znakomite  rozwiązanie 
do odtwarzania  muzyki  i  reprodukcji  głosu  w  niewielkich  salach  konferencyjnych,  salach  posiedzeń  lub  kaplicach 
i kościołach.  Składa  się  z  czterech  profesjonalnych  zestawów  głośnikowych  wysokiej  jakości  wraz  z  uchwytami 
montażowymi oraz zwartego, wielofunkcyjnego wzmacniacza zintegrowanego.

MEETING160-BL pozwala  obalić  powszechną  do  niedawna  opinię,  iż  profesjonalne  systemy  audio  muszą  być 
koniecznie  drogie  i  skomplikowane.  Wzmacniacz  CONCEPT1,  stanowiący  serce  tego  niewielkiego,  przystępnego 
cenowo systemu,  może być  użytkowany  zarówno w trybie  stereofonicznym jak  i  2-strefowym,  zaś  osobne  grupy 
ustawień dla zwykłych użytkowników i  dla ekspertów mogą być blokowane przed niepożądaną ingerencją.  Kolejne 
profesjonalne cechy to: wejścia liniowe z regulacją poziomu sygnału, wejście dla mikrofonów przywoławczych oraz 
możliwość zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami poprzez złącze RS232. 

W  skład  systemu  wchodzą  cztery  zestawy  głośnikowe  MASK6-BL,  stanowiące  niezwykle  udaną  kombinację 
znakomitego wyglądu i wysokiej jakości brzmienia, pozwalające na łatwą integrację z wyposażeniem każdego wnętrza, 
niezależnie od stylu jego wystroju. Stosując dołączone w komplecie uchwyty montażowe w kształcie litery L, można 
skierować głośniki dokładnie w pożądanym do odsłuchu kierunku. 

MEETING160-BL oferuje profesjonalną jakość i funkcjonalność za przystępną cenę. Umożliwia instalatorom realizację 
nawet najmniejszych projektów, wyposażonych w niezawodny system audio, przystosowany do ciągłej pracy przez 
24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

W skład zestawu MEETING160-BL wchodzą:
• 1 wzmacniacz zintegrowany CONCEPT1
• 4 zestawy głośnikowe MASK6-BL
• 4 uchwyty montażowe MASKL-BL

Oprócz czarnej wersji kolorystycznej, system dostępny jest także w wersji MEETING160-W, z zestawami głośnikowymi 
MASK6-W i uchwytami montażowymi MASKL-W w kolorze białym.
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