
MASK8F-W
Profesjonalny zestaw głośnikowy

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

bass-reflex, wykonaną z płyt MDF
• 8-calowy głośnik niskotonowy typu HD z membraną 

z powlekanego papieru
• 1-calowy głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką 

i tubą falowodową
• Moc: 230 W RMS; 300 W muzyczna; 600 W szczytowa
• Efektywność: 93 dB / 1 W / 1m
• Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 124 dB
• Zakres przenoszonych częstotliwości: 50 – 25.000 Hz
• Kąty rozpraszania dźwięku: 100º w poziomie; 

70º w pionie (obrotowa tuba)
• Zabezpieczenie: 3-stopniowe Auto Reset
• Złącza: typu Speakon
• Klasa IP: 40 (do użytkowania tylko w pomieszczeniach)
• Punkty montażowe: 2 z tyłu obudowy; po 1 na 

górze i na dole, po 2 na lewej i prawej ściance
• Gwint punktu montażowego: M8
• Wymiary: 411 x 250 x 250 mm
• Waga: 8,1 kg

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

Model MASK8F-W wyróżnia się  unikalnym,  innowacyjnym i  stylowym wzornictwem. Zakrzywiona cienka metalowa 
maskownica wraz z kształtem drewnianej obudowy tworzą niecodzienny, a jednak dyskretny efekt.

MASK8F-W wyposażony został w bardzo mocny, 8-calowy głośnik z papierową, powlekaną membraną. W połączeniu 
z chłodzonym ferrofluidem jedwabnym kopułkowym głośnikiem wysokotonowym umieszczonym w falowodowej tubce 
pozwala na uzyskanie wysokiego natężenia dźwięku, wyjątkowo niskiego poziomu zniekształceń oraz jakości dźwięku 
bliskiej studyjnym monitorom.

MASK8F-W to głośniki pełnozakresowe, zaprojektowane specjalnie do pracy bez wspomagania subwooferami. Szeroki 
zakres  przenoszonych  częstotliwości  zapewnia  odtworzenie  każdej  nuty  z  zadziwiającą  czystością  –  począwszy 
od basu, poprzez czystą średnicę aż do krystalicznych wysokich tonów.

Głośniki  dostarczane  są  w  komplecie  z  uchwytem  montażowym  w  kształcie  litery  U.  Po  zamocowaniu  uchwytu 
na ścianie instalacja MASK8F-W jest łatwa i bezpieczna, nawet w nietypowej pozycji, dzięki prowadnicom w uchwycie. 
Obudowa MASK8F-W ma szereg gwintowanych punktów montażowych, rozmieszczonych na tylnej, bocznych, górnej 
i dolnej ściance. Dzięki temu obudowa może być mocowana na wiele sposobów, w różnych położeniach. To dodatkowa 
zaleta dla każdego instalatora!

Oprócz białej wersji  kolorystycznej głośniki są dostępne także w kolorze czarnym (MASK8F-BL).  Przy zamówieniu 
co najmniej  12  sztuk  zestawy  MASK8F mogą  być  dostarczane  z  obudowami  w  dowolnym kolorze  z  palety  RAL 
(nr ref: PAINT-CAB8).
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