
OVO5T
Głośnik gabinetowy do instalacji 100-woltowych

DANE TECHNICZNE
• Obudowa: typu bass-reflex z tworzywa ABS
• Przetworniki: niskotonowy 5,25” z membraną z powlekanego papieru; 

wysokotonowy: 1” z jedwabną kopułką
• Moc muzyczna: 80 W przy 16 Ohm
• Odczepy transformatora linii 100 V: 

30 W; 15 W; 6 W; 3 W
• Zakres przenoszonych częstotliwości: 

70 Hz – 20 kHz
• Efektywność: 90 dB / 1 W / 1 m
• Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 109 dB
• Rozpraszanie dźwięku: 180º przy 1 kHz; 

90º przy 4 kHz; 70º przy 8 kHz
• Maskownica aluminiowa
• Klasa szczelności IP: 40 (odporność na 

wnikanie ciał obcych o średnicy 1 mm)
• Kolor: biały lub czarny
• Montaż: uchwyt montażowy oraz tylna 

płytka do montażu w pozycji poziomej
• Wymiary: 260 x 170 x 180 mm
• Waga: netto: 5,7 kg; brutto: 6,6 kg

Kompletne nagłośnienie dużego obiektu nie musi oznaczać olbrzymich wydatków. APart Audio OVO5T to optymalny, 
przystępny cenowo głośnik  gabinetowy do instalacji  100-woltowych. Można zamontować dowolną liczbę głośników 
na dużych  powierzchniach  w  budynkach  biurowych,  klubach  osiedlowych  lub  centrach  handlowych.  Dzięki 
nowoczesnemu,  świeżemu  designowi,  głośnik  ten  świetnie  komponuje  się  z  każdym  otoczeniem,  bez  względu 
na wystrój i styl wnętrza. OVO5T, dostępny w kolorze białym (OVO5T-W) lub czarnym (OVO5T-BL), jest przeznaczony 
do użytkowania w pomieszczeniach oraz osłoniętych miejscach na wolnym powietrzu. Głośnik może pracować zarówno 
w instalacjach 100-woltowych, jak również jako standardowy głośnik o impedancji 16 Ohm. 

Dostarczany  w  komplecie  uchwyt  montażowy  umożliwia  zainstalowanie  głośnika  w  dowolnej,  pożądanej  pozycji. 
Głośnik można też postawić bezpośrednio na półce lub na biurku. Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS oraz odporna 
na  rdzę  maskownica  gwarantują  wiele  lat  bezproblemowego  słuchania  muzyki.  Zaciski  do  kabli  typu  Quick-fit 
zapewniają łatwą i szybką instalację głośnika. 

OVO5T mogą być pomalowane na dowolny kolor z palety RAL, pod warunkiem zamówienia co najmniej 12 sztuk 
(nr ref: PAINTCAB6) głośników.

Przystępne cenowo, ale nie kosztem jakości dźwięku – typowy produkt APart Audio!
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