
OVO5P 
Aktywny stereofoniczny zestaw głośnikowy 
 

DANE TECHNICZNE 

 Typ: zestaw aktywny stereo 2-głośnikowy 

 Obudowa: typu bass-reflex z tworzywa ABS 

 Przetworniki: niskotonowy 5,25” z membraną z powlekanego papieru; 
wysokotonowy: 1” kopułka z miękkiej tkaniny 

 Moc wyjściowa: 2 x 20 W RMS 

 Regulacja barwy: tony niskie: +/-12 dB przy 80 Hz; 
tony wysokie: +/-12 dB przy 12 kHz 

 Zakres przenoszonych częstotliwości: 50 Hz – 20 kHz 

 Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): <0,03 % przy -6 dB 

 Stosunek sygnał/szum: >90 dB 

 Separacja kanałów: 70 dB 

 Czułość wejściowa: RCA stereo: 500 mV; mini-jack: 150 mV 

 Impedancja wejściowa: RCA stereo: 10 kOhm; mini-jack: 2,7 kOhm 

 Zasilanie: prąd zmienny 230 V + 10%, 50-60 Hz 

 Pobór mocy: maksymalny: 50 VA; bez obciążenia: 10 VA 

 Kolor: biały (OVO5P W) lub czarny (OVO5P BL) 

 Wymiary: 260 x 160 x 180 mm 

 Waga (para): netto: 5,3 kg; brutto: 6,7 kg 

 Dołączone akcesoria: uchwyty montażowe, instrukcja użytkownika,  
przewód zasilający, kabel głośnikowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APart Audio OVO5P to aktywny stereofoniczny zestaw głośnikowy, złożony z jednego aktywnego i jednego 
pasywnego głośnika. Zestaw zapewnia znakomitą jakość brzmienia muzyki, krystalicznie czystą reprodukcję głosu 
i wysokie natężenie dźwięku dzięki mocy wyjściowej 2 x 20 W. 

OVO5P ma obudowę typu bass-reflex z tworzywa ABS, 5,25-calowy głośnik niskotonowy oraz 1-calową miękką 
kopułkę wysokotonową. Zestaw wyposażono w regulację głośności oraz nasycenia niskich i wysokich tonów.  

Stereofoniczne wejście z gniazdem typu mini-jack o zwiększonej czułości pozwala na podłączenie laptopa, iPod-a lub 
dowolnego odtwarzacza MP3. Dostępne jest także stereofoniczne wejście z gniazdem RCA/Cinch dla 
niezbalansowanych sygnałów liniowych.  

Zestaw OVO5P został zaprojektowany do wykorzystania w różnorodnych aplikacjach instalacyjnych, w miejscach takich 
jak klasy szkolne, sale konferencyjne, pokoje hotelowe i wiele innych wnętrz, gdzie potrzebne są stylowe lecz niezbyt 
drogie zestawy głośnikowe. Zestaw dostępny jest w kolorze białym (OVO5P W) lub czarnym (OVO5P BL). 

OVO5P może być zamontowany na ścianach w niemal dowolny sposób, dzięki dołączonym w zestawie uchwytom 
montażowym z malowanego metalu, pozwalającym na wybór różnych kątów nachylenia głośników. Dzięki 
wolnostojącym statywom, głośniki OVO5P mogą być także ustawione na dowolnej powierzchni, na przykład na biurku.  


