Zet je woning in party mode met abitana luidsprekers!

INBOUW - ROND

ECOnomic

EVOlution

EMOtion

ABI-LSECO4SRO
Ø 160 mm
1-weg vochtbestendig

ABI-LSEVO5SRO
Ø 204 mm
2-weg

ABI-LSEMO6SRO
Ø 240 mm
2-weg HiFi

-

ABI-LSEVO5SSQ
180x180 mm
2-weg

ABI-LSEMO5SSQ
180x180 mm
2-weg HiFi

-

ABI-LSEVO4SOD
 136x205x117 mm
2-weg weerbestendig

-

INBOUW - VIERKANT

OPBOUW

ECONOMIC

ECOnomic luidsprekers: uitstekende audioprestaties en een onklopbare prijs-kwaliteitverhouding.
ABI-LSECO4SRO

Inbouwluidspreker rond - Vochtbestendig - 4” Breedband
De ECOnomic 4 RO is een compacte ronde inbouwluidspreker van 9 Watt RMS, met uitstekende audioprestaties en een
onklopbare prijs-kwaliteitverhouding.
Met zijn helder klankbeeld is deze luidspreker bijzonder geschikt voor ruimtes met veel achtergrondlawaai. Hij is aan de
voorkant beschermd tegen water (IPx4) en kan dus in vochtige ruimtes zoals keuken, badkamer, atrium en zwembad worden
gemonteerd.
Hij is eenvoudig te installeren door de integrale bevestigingsclips en is afgewerkt in gebroken wit. Het discrete design van deze
luidspreker sluit perfect aan bij een modern interieur.
•
•
•
•
•
•
•

Maximaal vermogen: 9 Watt RMS
Efficiëntie (bij 1W, 1 kHz, 1 m): 88 dB
Nominale impedantie: 4 Ohm
Frequentiebereik: 90 Hz tot 18 kHz
Woofer: 4” gedrenkt-papier conus
Veercontacten
Metalen rooster

•
•
•
•
•
•

Kleur: gebroken wit (RAL 9010)
Afmeting (mm): Ø 160 - Gewicht: 670g
Montage uitsparing (mm): Ø145
Inbouwdiepte (mm): 60
Montage met veerklemmen
Relatieve vochtigheidsgraad: < 95%

EVOLUTION

EVOlution luidsprekers: uitgebalanceerde harmonieuze weergave, de beste prijs-kwaliteitverhouding.
ABI-LSEVO5SRO

Inbouwluidspreker rond - 5,25” PP Woofer - 0,5” Mylar Dome Tweeter
De EVOlution 5 RO luidspreker is een performant tweeweg systeem dat beroep doet op een 5,25” woofer met een stijve
polypropyleen conus en een hoog vermogen 0,50” tweeter met een Mylar koepelvormige conus.
Deze luidspreker zal u charmeren door de krachtige basweergave en een zijdezacht midden en hoog gebied.
Deze homogene allrounder past zowel in een achtergrondmuziek opstelling als op het voorplan in een surround omgeving.
Hij wordt bij voorkeur ingezet in de woonkamer, eetkamer, keuken of slaapkamer. De ronde vorm past mooi bij cirkelvormige
verlichtingsarmaturen. Het frame en rooster kunnen overschilderd worden om de kleur van de muur aan te nemen, of net
andersom een contrasterend kleuraccent te leggen.
De units worden eenvoudig gemonteerd door zelf-alignerende draaiklemmen. De aansluitklemmen zijn van het
zelfspannende veertype.
•
Maximaal vermogen: 35 Watt RMS
•
Veercontacten
•
Efficiëntie: (bij 1 W, 1 kHz, 1 m): 90 dB
•
Metalen rooster
•
Nominale impedantie: 8 Ohm
•
Kleur: wit - Overschilderbaar
•
Frequentiebereik: 65 Hz tot 20 kHz
•
Afmeting (mm): Ø 204 - Gewicht: 1270g
•
Woofer: 5,25” PolyPropyleen conus, Rubber rolrand •
Montage uitsparing (mm): Ø175
•
Tweeter: 0,5” Mylar dome - Oriënteerbaar
•
Inbouwdiepte (mm): 75
•
Filter: 6dB/Oct
•
Snelle zelfdraaiende montageklemmen

www.abitana.com

ABI-LSEVO5SSQ

Inbouwluidspreker vierkant - 5,25” PP Woofer - 0,5” Mylar Dome Tweeter
De EVOlution 5 SQ luidspreker is een performant tweeweg systeem dat beroep doet op een 5,25” woofer met een stijve
polypropyleen conus en een hoog vermogen 0,50” tweeter met een Mylar koepelvormige conus.
Deze luidspreker zal u charmeren door de krachtige basweergave en een zijdezacht midden en hoog gebied.
Deze heel homogene allrounder past zowel in een achtergrondmuziek opstelling als op het voorplan in een surround
omgeving. Hij wordt bij voorkeur ingezet in de woonkamer, eetkamer, keuken en slaapkamer. De strakke vierkante vorm past
mooi bij moderne verlichtingsarmaturen en sterk afgelijnde sobere interieurs. Het frame en rooster kunnen overschilderd
worden om de kleur van de muur aan te nemen, of net andersom een contrasterend kleuraccent te leggen.
De units kunnen heel eenvoudig gemonteerd worden door zelf-alignerende draaiklemmen. De aansluitklemmen zijn van
het zelfspannende veertype.
•
•
•
•
•
•
•

ABI-LSEVO4SOD

Maximaal vermogen: 35 Watt RMS
Efficiëntie: (bij 1 W, 1 kHz, 1 m): 90 dB
Nominale impedantie: 8 Ohm
Frequentiebereik: 65 Hz tot 20 kHz
Woofer: 5,25” PolyPropyleen conus, Rubber rolrand
Tweeter: 0,5” Mylar dome - Oriënteerbaar
Filter: 6dB/Oct

•
•
•
•
•
•
•

Veercontacten
Metalen rooster
Kleur: wit - Overschilderbaar
Afmeting (mm):  180x180 - Gewicht: 1270g
Montage uitsparing (mm): 145x145
Inbouwdiepte (mm): 75
Snelle zelfdraaiende montageklemmen

Inbouwluidspreker vierkant - Weerbestendig - 2-weg
De EVOlution 4 OD opbouwluidspreker is een eerste keuze tweewegsysteem met aparte woofer en tweeter, bedoeld voor
heldere weergave van spraak, voorgrond- en achtergrondmuziek, zowel binnen- als buitenhuis.
Deze luidspreker is verkrijgbaar in zwart (standaard) of wit (op aanvraag) en is voorzien van instelbare ingangen van 8 Ohm,
70 V en 100 V.
Typische toepassingen zijn wachtkamer, hal, bibliotheek, terras, veranda, bureau, fitness ruimte, toonzaal, etc.
Met behulp van een U-vormige muursteun (meegeleverd) kunnen de luidsprekers horizontaal worden gemonteerd zodat ze
naar boven of beneden gericht kunnen worden, of verticaal om ze naar links of rechts te kunnen draaien.
•
•
•
•
•
•
•

Maximaal vermogen: 15 Watt RMS
Efficientie: (bij 1 W, 1 kHz, 1 m): 86 dB
Nominale impedantie: 8 Ohm
Frequentiebereik: 95 Hz tot 19,5 kHz
Woofer: 4” conus
Tweeter: 0,5” dome
Vergulde schroefcontacten

•
•
•
•
•

Metalen rooster
Kleur: zwart
Afmeting (mm):  136x205x117 - Gewicht: 1900g
Verticale of horizontale montage met
meegeleverde muurbeugels
Relatieve vochtigheidsgraad: < 95%

EMOTION

EMOtion luidsprekers: bijzondere dynamiek en precieze weergave van fijne details.
Compromisloze kwaliteit aan een uiterst scherpe prijs.
ABI-LSEMO6SRO

Inbouwluidspreker rond - 6,5” Alu Woofer - 0,75” Alu Dome Tweeter
De Emotion 6 RO luidspreker is een topklasse tweeweg systeem dat beroep doet op een krachtige 6,5” woofer met een zeer
stijve aluminium conus en een hoog vermogen ferrofluid gekoelde 0,75” tweeter met aluminium koepelvormige conus.
Deze luidspreker combineert een zeer precieze droge basweergave met een ongelooflijk open en precies geplaatst
muziekbeeld in de midden en hoge tonen, zowel bij lage als hoge volumes.
Hij wordt bij voorkeur ingezet in home theater, woonkamer, eetkamer, grote keuken en master bedroom. De ronde vorm past
mooi bij cirkelvormige verlichtingsarmaturen. Het frame en rooster kunnen overschilderd worden om de kleur van de muur
aan te nemen, of net andersom een contrasterend kleuraccent te leggen.
De units kunnen heel eenvoudig gemonteerd worden door zelf-alignerende draaiklemmen. De zwaar vergulde
aansluitklemmen zijn van het zelfspannende veertype.
•
•
•
•
•
•
•

ABI-LSEMO5SSQ

Maximaal vermogen: 45 Watt RMS
Efficiëntie: (bij 1 W, 1 kHz, 1 m): 88 dB
Nominale impedantie: 8 Ohm
Frequentiebereik: 60 Hz tot 20 kHz
Woofer: 6,50” Aluminium conus
Tweeter: 0,75” Aluminium dome - Oriënteerbaar
Filter: 12dB/Oct

•
•
•
•
•
•
•

Vergulde veercontacten
Metalen rooster
Kleur: wit - Overschilderbaar
Afmeting (mm): Ø 240 - Gewicht: 1700g
Montage uitsparing (mm): Ø208
Inbouwdiepte (mm): 75
Snelle zelfdraaiende montageklemmen

Inbouwluidspreker vierkant - 5,25” Alu woofer - 0,75” Alu Dome Tweeter
De Emotion 5 SQ luidspreker is een topklasse tweeweg systeem, dat beroep doet op een 5,25” woofer met een zeer stijve
aluminium conus en een hoog vermogen ferrofluid gekoelde 0,75” tweeter met aluminium koepelvormige conus.
Deze luidspreker combineert een zeer precieze droge basweergave met een ongelooflijk open en precies geplaatst
muziekbeeld in de midden en hoge tonen, zowel bij lage als hoge volumes.
Hij wordt bij voorkeur ingezet in home theater, woonkamer, eetkamer, grote keuken en master bedroom. De strakke
vierkante vorm past mooi bij moderne verlichtingsarmaturen en sterk afgelijnde sobere interieurs. Het frame en rooster
kunnen overschilderd worden om de kleur van de muur aan te nemen, of net andersom een contrasterend kleuraccent te
leggen.
De units kunnen heel eenvoudig gemonteerd worden door zelf-alignerende draaiklemmen. De zwaar vergulde
aansluitklemmen zijn van het zelfspannende veertype.

Uw dealer:

•
•
•
•
•
•
•

Maximaal vermogen: 40 Watt RMS
Efficiëntie: (bij 1 W, 1 kHz, 1 m): 88 dB
Nominale impedantie: 8 Ohm
Frequentiebereik: 60 Hz tot 20 kHz
Woofer: 5,25” Aluminium (Al) conus, Rubber rolrand
Tweeter: 0,75” Aluminium (Al) dome - Oriënteerbaar
Filter: 12dB/Oct

•
•
•
•
•
•
•

Vergulde veercontacten
Metalen rooster
Kleur: wit - Overschilderbaar
Afmeting (mm):  180x180 - Gewicht: 1270g
Montage uitsparing (mm): 145x145
Inbouwdiepte (mm): 75
Snelle zelfdraaiende montageklemmen
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