
MASK8-W
Profesjonalny zestaw głośnikowy

DANE TECHNICZNE
• Typ: zestaw 2-drożny, obudowa typu bass-reflex, 

wykonana z drewnianej płyty MDF
• 8” głośnik niskotonowy typu HD
• 1” głośnik wysokotonowy typu HD z jedwabną kopułką i falowodem
• Impedancja: 8 Ohm
• Moc: 200 W RMS; 300 W muzyczna; 600 W szczytowa
• Efektywność: 93 dB/1 W/1 m
• Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 124 dB
• Zakres przenoszonych częstotliwości: 60 – 20.000 Hz
• Kąty rozpraszania: 80º (w poziomie) x 70º (w pionie)
• Zabezpieczenie: 3-stopniowe Auto-Reset
• Złącza: terminale dociskowe
• Klasa IP: 40 (do użytkowania tylko w pomieszczeniach 

zamkniętych)
• Punkty montażowe: 2 z tyłu obudowy; 1 na szczycie; 

1 na spodzie, po 2 na lewym i prawym boku
• Średnica gwintu punktów montażowych: M8
• Wymiary: 411x250x250 mm
• Waga: 8,1 kg

Zestawy głośnikowe APart Audio serii MASK zostały zaprojektowane dla potrzeb rynku instalacyjnego, oferując 
krystalicznie czysty dźwięk, zarówno w przypadku cichej muzyki w tle jak i głośnych imprez tanecznych. 

Unikalne, innowacyjne wzornictwo modelu MASK8-W – zakrzywiona metalowa maskownica wraz z  kształtem 
drewnianej obudowy - nadają zestawom odmienny, niecodzienny styl. 
Bardzo silny 8-calowy głośnik niskotonowy z papierową membraną wraz ze wspomaganym falowodem, chłodzonym 
ferrofluidem głośnikiem wysokotonowym z jedwabną kopułką, zapewniają wysoką efektywność i bardzo niski poziom 
zniekształceń, zbliżając brzmienie MASK8-W do jakości monitorów studyjnych.  

Zestawy MASK8-W mogą być używane jako głośniki pełnozakresowe, jednak szczególnie zaleca się ich stosowanie w 
kombinacji z subwooferami APart Audio SUB2200 lub SUB2400.  Szeroki zakres przenoszonych częstotliwości 
gwarantuje perfekcyjne odtwarzanie każdej nuty, od mocnego basu, poprzez czystą średnicę aż do krystalicznych 
tonów wysokich. W połączeniu z 3-kanałowym wzmacniaczem APart Audio PUBDRIVE2000 i pasywnym subwooferem 
SUB2400, zestawy MASK8-W tworzą kompletny, zgrany system nagłaśniający, zdolny do generowania imponujących 
poziomów natężenia dźwięku.
Wbudowany 3-stopniowy układ zabezpieczający Auto-Reset oraz wysoka jakość zastosowanych komponentów 
zapewniają długą, bezawaryjną eksploatację MASK8-W, również przy wysokich poziomach natężenia dźwięku.

Zestawy dostarczane są w komplecie z metalowym U-kształtym uchwytem montażowym. Po przymocowaniu uchwytu 
do ściany, tuleja wewnątrz pozwala na łatwe i bezpieczne unieruchomienie MASK8-W nawet w niewygodnych 
pozycjach. Obudowy zestawów wyposażono w szereg gwintowanych punktów montażowych na wszystkich ściankach 
obudowy, co pozwala na ich podwieszanie lub zamontowanie zacisków montażowych. To dodatkowa zaleta dla 
instalatora! 
Przy zamówieniu co najmniej 12 sztuk zestawy MASK8 mogą być dostarczane z obudowami w dowolnym kolorze z 
palety RAL (nr ref: PAINT-CAB8).
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