
Głośniki naścienne serii F

F-1000BTWP
SPEAKER SYSTEM

F-1300BTWP to kompaktowy, dwudrożny zestaw głośnikowy zaprojektowany dla największej wydajności przy
szerokim zakresie mocy wejściowej. Zestaw może być montowany na różne sposoby, a jego wszechstronność
pozwala na zastosowanie w większości typowych aplikacji. Wersja głośnika F-1300BTWP wykonana została w
wersji wodoodpornej (IPX4) dzięki czemu głośnik ten może być stosowany na zewnątrz.

Numer artykułu:F-1000BTWP
Alternative products: F-1000B, F-1000BT,

F-1000W, F-1000WT, F-1000WTWP

Specifications
Efektywność (1 W, 1 m) 87 dB at installation in 1/2 free sound field
Pasmo przenoszenia 85 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Częstotliwość podziału 5 kHz
Moc znamionowa
(wysokonapięciowa) 15 W

Moc przepinana 100 V : 670 Ω (15 W) / 2 kΩ (5 W) / 3,3 kΩ (3 W) / 10 kΩ (1 W)
70 V : 330 Ω (15 W) / 670 Ω (7,5 W) / 2 kΩ (2,5 W) / 3,3 kΩ (1,5 W) / 10 kΩ (0,5 W)

Przetwornik Tony niskie: głośnik stożkowy o średnicy 10 cm, Tony wysokie: symetryczny głośnik kopułkowy o średnicy 2.5 cm
Wykonanie Tworzywo sztuczne HIPS, Czarny grafitowy (RAL 9011 lub odpowiednik),
Zakres temperatury pracy od -10°C do +50°C
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Appearance

UNIT:mm SCALE:1/3

Front View

Bottom View

Side View

  the holes at the factory. 
  Before attaching the speaker 
  mounting bracket to this side, 

* Hole plugs are pre-fitted into 

  remove them using a pointed 

Rear View

  tool.
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(for bracket mounting)
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