
MASK4
Profesjonalne zestawy głośnikowe

DANE TECHNICZNE
• Typ: zestaw 2-drożny HiFi Pro z obudową zamkniętą, 

wykonaną ze wzmocnionego tworzywa PP4 ABS
• 4,2-calowy głośnik niskotonowy typu HD
• 1-calowy głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką 

i tubą typu Varithroat
• Impedancja: 8 Ohm
• Moc: 50 W RMS; 70 W muzyczna; 200 W szczytowa
• Efektywność: 89 dB / 1 W / 1 m
• Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 116 dB
• Zakres przenoszonych częstotliwości: 80 – 20.000 Hz
• Kąty rozpraszania dźwięku (przy pochyleniu 

obudowy o 5º w dół): 120º w poziomie; 80º w pionie
• Zabezpieczenie: 3-stopniowe Auto Reset
• Złącza: terminale zaciskowe
• Klasa IP: 64 (odporność na pył, kurz i wilgoć)
• Gwint punktu montażowego: M8
• Wymiary: 223 x 129 x 130 mm
• Waga: 2,05 kg

Zestawy głośnikowe APart Audio MASK4  zostały zaprojektowane dla potrzeb rynku profesjonalnego, dostarczając 
czysty dźwięk, zarówno w przypadku odtwarzania cichej muzyki w tle, jak też nagłaśniania imprez tanecznych. 

Zestawy  głośnikowe  serii MASK wyróżniają  się  unikalnym,  innowacyjnym i  stylowym wzornictwem,  dzięki  czemu 
dobrze komponują się z każdym wnętrzem i jego wystrojem. Obudowy wykonano z wysokiej jakości wzmocnionego 
tworzywa  PP4  ABS,  zaś  wewnętrzne  przegrody  i  kształt  obudów chronią  przed  wewnętrznymi  interferencjami  fal 
dźwiękowych i optymalizują brzmienie zestawów MASK4.

MASK4 wyposażone  zostały  w  mocny,  4-calowy  głośnik  z  papierową,  powlekaną  membraną.  W  połączeniu 
z chłodzonym ferrofluidem jedwabnym kopułkowym głośnikiem wysokotonowym umieszczonym w tubie typu Varithroat 
pozwala on na uzyskanie wysokiego natężenia dźwięku oraz wyjątkowo niskiego poziomu zniekształceń. Wyrównanie 
fazy  i  szeroki  zakres  przenoszonych  częstotliwości  zapewniają  zadziwiającą  klarowność  brzmienia  każdej  nuty  – 
od mocnego zakresu nisko-średniotonowego, poprzez czystą średnicę, aż do krystalicznych wysokich tonów.

Wbudowany 3-stopniowy układ zabezpieczający Auto-Reset oraz wysoka jakość użytych komponentów zapewniają 
długą i bezawaryjną eksploatację MASK4, również przy pracy pod dużym obciążeniem. 

Dzięki  uchwytom montażowym systemu  Inteli-Mount,  instalacja  zestawów  MASK4 jest  szybka  i  łatwa.  Tuba  typu 
Varithroat, w której umieszczono głośnik wysokotonowy oraz zamontowanie obydwu głośników pod kątem 5º w dół 
w stosunku do przedniej  ścianki  obudowy gwarantują  szerokie  rozpraszanie dźwięku,  bez konieczności  pochylania 
samych zestawów pod dużym kątem. Zestawy MASK4 posiadają punkt montażowy formatu M8 z tyłu obudowy, dzięki 
czemu można zastosować wiele różnorodnych systemów montażowych.

Zestawy MASK4 zostały zaprojektowane do użytkowania zarówno w zamkniętych pomieszczeniach jak i na otwartej 
przestrzeni.  Maskownica  wykonana  została  z  aluminium,  a  głośnik  niskotonowy  jest  powlekany.  Dostarczane 
w komplecie gumowe osłony zabezpieczają terminale połączeniowe przed korozją i dostępem wody. 

Zestawy  MASK4 są  standardowo  dostępne  w  kolorze  czarnym  (nr  ref.  MASK4-BL),  białym  (nr  ref.  MASK4-W) 
i srebrnym (nr ref. MASK4-SLV). Przy zamówieniu co najmniej 12 sztuk zestawy mogą być dostarczane w dowolnym 
kolorze z palety RAL.
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