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KUBO5T 

DANE TECHNICZNE 

Dwudrożny kompaktowy głośnik 5,25” 

Elegancki głośnik KUBO5T w subtelnej obudowie w kształcie 

kostki jest dwudrożnym zestawem głośnikowym 5,25” 

z portem bass reflex. Można go użyć jako głośnika 70/100-

woltowego lub niskoimpedancyjnego głośnika 16 Ω 

generującego maksymalnie 80 W mocy dynamicznej. 

Wspornik K-Mount pozwala na łatwe uporządkowanie kabli 

i elastyczny montaż w pionie lub w poziomie z regulacją 140°. 

Dzięki wyposażeniu głośnika w specjalnie zaprojektowane 

śruby montażowe K-bolt można zainstalować go 

w bezpieczny i wygodny sposób na każdej ścianie czy każdym 

suficie. Porty wejścia i Link ze złączami Euroblock pozwalają 

na łatwe szeregowe łączenie wielu głośników KUBO. Łatwe 

w instalacji ścianki utrzymywane przez 14 zintegrowanych 

mocnych magnesów neodymowych ukrywają wszystkie 

podłączenia i wsporniki po obu stronach głośnika. Ten 

wysokiej klasy produkt łączy niesamowitą jakość dźwięku 

i doskonałe parametry z dyskretną obudową o neutralnym 

wyglądzie, która pasuje do każdego wystroju wnętrza. 

wysokość 155 mm szerokość 164 mm 

głębokość 136 mm system głośnikowy dwudrożny 

wielkość głośnika niskoto-
nowego (woofera) 

5,25” 
materiał membrany woofe-
ra 

papier powlekany 

wielkość głośnika wysoko-
tonowego (tweetera) 

1” system montażu wspornik U-kształtny 

odczepy transformatora 
100 V 

30 – 15 – 6 – 3 W 
odczepy transformatora 
70 V 

30 – 15 – 6– 3 – 1,5 W 

impedancja [Ω] 16 
moc dynamiczna przy niskiej 
impedancji 

80 W 

moc RMS przy niskiej impe-
dancji 

50 W SPL 1 W/1 m 92 dB 

maks. SPL w odl. 1 m 106 dB pasmo przenoszenia 94 Hz – 20 kHz 

główny materiał konstruk-
cyjny 

tworzywo sztuczne ABS główny materiał kratki stal 



klasyfikacja IP 40 
kąt rozproszenia 
w poziomie przy 1000 Hz 

180° 

kąt rozproszenia w pionie 
przy 1000 Hz 

180° 
najbliższa barwa RAL (może 
się różnić) 

RAL9016 (W) / RAL9011 
(BL) 

masa netto produktu [kg] 2,05   
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