
OVO8P 
Aktywny zestaw głośnikowy 
 

DANE TECHNICZNE 

 Typ: zestaw aktywny 2-głośnikowy 

 Obudowa: typu bass-reflex z tworzywa ABS 

 Przetworniki: niskotonowy 8” z membraną z powlekanego papieru; 
wysokotonowy: 1” kopułka z miękkiej tkaniny 

 Moc wyjściowa: 60 W RMS przy 8 Ohm 

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

 Zakres przenoszonych częstotliwości: 40 Hz – 20 kHz 

 Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): <0,02 % przy -6 dB 

 Stosunek sygnał/szum: >105 dB 

 Wejście niezbalansowane RCA: czułość: 305 mV; impedancja: 10 kOhm 

 Wejście zbalansowane XLR: czułość: 1.200 mV; impedancja: 10 kOhm 

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

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

 Pobór mocy: maksymalny: 100 VA; bez obciążenia: 15 VA 

 Kolor: biały (OVO8P W) lub czarny (OVO8P BL) 

 Wymiary: 358 x 244 x 250 mm 

 Waga (para): netto: 7,95 kg; brutto: 8,95 kg 

 Dołączone akcesoria: uchwyty 
montażowe, instrukcja użytkownika, 
przewód zasilający 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
APart Audio OVO8P to aktywny zestaw głośnikowy zapewniający znakomitą jakość brzmienia muzyki, krystalicznie 
czystą reprodukcję głosu i wysokie natężenie dźwięku dzięki mocy wyjściowej 60 W. Jest to pełnozakresowy zestaw 
głośnikowy o potężnym brzmieniu, nie wymagający wspomagania subwooferem. 

OVO8P ma obudowę typu bass-reflex z tworzywa ABS, 8-calowy głośnik niskotonowy oraz 1-calową miękką kopułkę 
wysokotonową. Zestaw wyposażono w regulację głośności oraz nasycenia niskich i wysokich tonów.  

Dzięki zbalansowanym i niezbalansowanym złączom wejściowym OVO8P jest świetnym monitorem audiowizualnym 
oraz głośnikiem do aplikacji edukacyjnych, wymagających wysokich natężeń dźwięku. Zestaw wyposażono w złącze 
RCA/Cinch dla niezbalansowanych sygnałów liniowych oraz połączone „męskie” i „żeńskie” złącza typu XLR dla 
zbalansowanych sygnałów liniowych.  

Zestaw OVO8P został zaprojektowany do wykorzystania w różnorodnych aplikacjach instalacyjnych, w miejscach takich 
jak klasy szkolne, sale konferencyjne, pokoje hotelowe i wiele innych pomieszczeń, gdzie potrzebne są stylowe lecz 
niezbyt drogie zestawy głośnikowe. W dużych wnętrzach można jeszcze zwiększyć efektywność nagłośnienia, łącząc 
równolegle kilka zestawów OVO8P.  Zestaw dostępny jest w kolorze białym (OVO8P W) lub czarnym (OVO8P BL). 

OVO8P 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 podłogowym 
statywom, głośniki OVO8P mogą być także używane jako wolnostojące.  


