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Moc znamionowa 2x 6 W
Odczepy mocy 2x (6 / 3/ 1,5 / 0,75) W
SPL 1 W/1 m 92,8 dB
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 110 ... 16 900 Hz
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 180 °

Atrakcyjne głośniki kompaktowe WAL 165/6 A/B PP wykonane są z
wysokogatunkowej płyty MDF. Najlepiej nadają się do szkół, szpitali oraz
pomieszczeń publicznych. Obudowy oklejone są folią w kolorze białym.
Opcjonalnie okleina może być wykonana w dowolnym kolorze z palety RAL.
Wyposażone są w wysokiej jakości szerokopasmowy głośnik o średnicy 165
mm. System mocowań został tak opracowany aby głośniki te mogły być
mocowane zarówno na ścianach jak i na sufitach. Moduł przyłączeniowy
wykonany w postaci 3 stykowej kostki ceramicznej.
Głośnik WAL 165/6 A/B jest zaopatrzony w dwie niezależnie pracujące linie
nagłośnienia transformatory / głośniki co pozwala na zasilanie z dwóch
osobnych przewodów. Dzięki modułom głośników serii A/B zarówno linia A
jak i B działają w niezależnych punktach montażowych. W przypadku awarii
jednej z linii druga może pracować dzięki czemu utrzymany jest poziom
bezpieczeństwa.

Głośnik WAL 165/6 A/B PP posiada wydany przez CNBOP certyfikat na
zgodność z normą EN 54-24 (Głośniki dla systemów DSO), niemniej nie
posiada Świadectwa Dopuszczenia. Oznacza to, że może być zastosowany
wszędzie tam, gdzie specyfikacja inwestora wymaga certyfikacji EN 54-24
dla głośnika, a polskie prawodawstwo nie nakłada konieczności stosowania
systemu DSO w danym obiekcie. Przykładem mogą być budowy oddziałów i
przedstawicielstw niektórych firm mających główne siedziby na terenie
Niemiec.

Parametry techniczne  
Moc znamionowa 2x 6 W
Odczepy mocy 2x (6 / 3/ 1,5 / 0,75) W
Typ głośnika 2x 130mm, szerokopasmowy
SPL 1 W/1 m 92,8 dB
SPL max /1m 100,8 dB
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 110 ... 16 900 Hz
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 180 °
Złącze 2x 2-stykowe złącze samozaciskowe,

plastikowe
Wykonanie Okleinowana płyta MDF
Kolor RAL9010 (biały) - opcjonalnie cała paleta RAL

za dopłatą
Wymiary 253 x 193 x 83 mm (szerokość x wysokość x

głębokość)
Waga 1,8 kg
Uwagi Certyfikat EN 54-24:2008 nr 1438/CPD/0222 ,

produkt nie posiada Świadectwa
Dopuszczenia

Partner Sp. z o.o. WAL165/6 A/B PP
Głośnik naścienny w konfiguracji A/B 2x6 W, obudowa z MDF, certyfikat EN 54-24


