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MASK4CT 

DANE TECHNICZNE 

Głośnik dwudrożny 4,25” z systemem 
ClickMount 

Głośnik MASK4CT o wyjątkowym designie zapewnia krystalicznie 

czysty dźwięk na potrzeby wszelkich zastosowań muzycznych. Model 

MASK4CT może być użyty jako głośnik 70 V/100 V z odczepami 20, 

10, 5 i 2,5 wata dla linii 100 V lub jako niskoimpedancyjny głośnik 

16 Ω — dzięki temu to wszechstronne urządzenie może być używane 

w dowolnym miejscu i w każdym zastosowaniu. Obudowę wykonano 

z wysokiej jakości wzmacnianego tworzywa PP4 ABS z aluminiową 

kratką. Konstrukcja głośnika MASK4CT gwarantuje wysoką jakość 

i długotrwałe zachowanie parametrów zarówno przy pracy we 

wnętrzach, jak i na zewnątrz, nawet w ekstremalnych warunkach 

pogodowych. Model MASK4CT jest wyposażony w mocny  woofer 

o średnicy 4,25” z powlekaną papierową membraną oraz 1-calowy 

tweeter z jedwabną kopułką, co przekłada się na wysoki poziom SPL 

i wyjątkowo małe zniekształcenia oraz gwarantuje niezrównaną 

czystość dźwięku w całym spektrum częstotliwości. Trójstopniowe 

zabezpieczenie marki Apart i wysokiej jakości podzespoły nadają 

głośnikowi MASK4CT wyjątkową niezawodność i odporność na 

uszkodzenia, nawet przy obciążeniu głośnika wysoką mocą. 

Rewolucyjna konstrukcja wspornika ClickMount głośnika MASK4CT 

zapewnia niespotykanie szybką instalację opartą o rozwiązania 

przyjazne dla instalatora.  

wysokość 238 mm szerokość 144 mm 

głębokość 144 mm system głośnikowy dwudrożny 

wielkość głośnika nisko-
tonowego (woofera) 

4,25” materiał membrany woofera papier powlekany 

wielkość głośnika wyso-
kotonowego (tweetera) 

1” system montażu ClickMount 

impedancja [Ω] 16 
moc dynamiczna przy niskiej 
impedancji 

70 W 

moc RMS przy niskiej 
impedancji 

50 W SPL 1 W/1 m 89 dB 

maks. SPL w odl. 1 m 104 dB pasmo przenoszenia 80 Hz – 20 kHz 

główny materiał kon-
strukcyjny 

tworzywo 
sztuczne ABS 

główny materiał kratki aluminium 

klasyfikacja IP 64 
kąt rozproszenia w poziomie 
przy 1000 Hz 

180° 
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kąt rozproszenia w pionie przy 
1000 Hz 

180° 
najbliższa barwa RAL (może się 
różnić) 

RAL9016 (W) / RAL9011 (BL) 

masa netto produktu [kg] 1,85   


