
OVO3 
Głośnik gabinetowy 

DANE TECHNICZNE 

 Przetworniki: niskotonowy 3” z membraną z powlekanego 
papieru; wysokotonowy 1” z jedwabną kopułką 

 Moc maksymalna: 40 W przy 8 lub 16 Ohm 

 Zakres przenoszonych częstotliwości: 90 Hz – 20 kHz 

 Efektywność: 86 dB /  1 W / 1 m 

 Maksymalny poziom natężenia dźwięku (SPL): 102 dB 

 Rozpraszanie dźwięku: 180° przy 1 kHz; 120° przy 4 kHz; 80° przy 8 kHz 

 Materiał: obudowa: tworzywo ABS; maskownica: stal 

 Klasa szczelności IP: 60 (pyłoszczelność) 

 Kolor: biały (OVO3-W) lub czarny (OVO3-B) 

 Użytkowanie: jako wolnostojący lub zamocowany poprzez 
uchwyt montażowy (odległość od ściany: 43 mm) 

 Wymiary (szer. x wys. głęb.): 110 x 160 x 117 mm 

 Waga (para): netto: 1,7 kg; brutto: 1,9 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OVO3T to jeden z najpopularniejszych modeli serii OVO firmy APart Audio. Seria ta jest powszechnie lubiana z uwagi 
na niskie ceny i wysoką jakość brzmienia oraz elegancki design, pozwalający na dopasowanie głośników do wnętrza 
o dowolnym wystroju. 

Wszystkie pozostałe modele serii OVO dostępne były już wcześniej zarówno w wersjach 100-woltowych, jak też 
w wersjach o niskiej impedancji. Wyjątkiem był dotąd model OVO3T, 3-calowy głośnik gabinetowy, dostosowany 
do systemów 100-woltowych lub do wzmacniaczy o impedancji 16 Ohm. Obecnie serię uzupełnił model OVO3, 
8-ohmowa wersja OVO3T. Nowy model serii OVO przeznaczony jest przede wszystkim do pomieszczeń mieszkalnych, 
małych sklepów i restauracji. 

OVO3 wyposażono w uniwersalny uchwyt montażowy, umożliwiający skierowanie zamontowanego głośnika pod 
różnymi kątami, zależnie od potrzeb. Głośnik można także łatwo ustawić na stole lub innej płaskiej powierzchni, 
używając dołączonej podkładki. Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS gwarantuje długie lata bezproblemowego 
słuchania muzyki. Głośnik jest dostępny w obudowie w kolorze białym (OVO3-W) lub czarnym (OVO3-B). 

Warto pamiętać, że OVO3 to mały, ale wysokiej jakości głośnik, który bardzo dobrze działa także w kombinacji  
z subwooferem, np. SUBLIME firmy APart Audio. Zestaw OVO3/SUBLIME to rozwiązanie oferujące pełny, nasycony 
dźwięk, pozostając praktycznie niedostrzegalnym - dzięki wyjątkowo skromnym rozmiarom subwoofera SUBLIME, 
pozwalającym schować go za zasłoną lub pod sofą. 


