
- Άριστη απόδοση
- Εξαιρετικό design
- Εύκολη τοποθέτηση (με ειδικά ελατήρια-clips)
- Μ/Τ 100V με λήψεις ισχύος (1-1/2-1/4)

Τα ηχεία ψευδοροφής της σειράς R είναι εξ ολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής με άψογη εμφάνιση και 
προδιαγραφές ήχου. Διαθέτουν μεταλλικά ελάσματα με φόρτιση ελατηρίου για την εύκολη και απροβλημάτιστη 
τοποθέτησή τους σε ψευδοροφές και φέρουν ενσωματωμένο μετασχηματιστή προσαρμογής (8Ω – 100V) με 
λήψεις ισχύος (πλήρη - μισό - τέταρτο).

     RW6FR - RM6CA - RN6CA             RW4FR       RW3FR-RM3FR

Ηχεία Oροφής  (100V)

R Series

RW6FR - RM6CA - RN6CA RW3FR RM3FR          RW4FR  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
         RW6FR  RM6CΑ         RN6CA     RW4FR RW3FR          RM3FR
Τύπος:            full range   two way               two way       full range full range              full range 
Power rating @ 8Ω:           10W             20W               20W        6W           6W              6W
Λήψεις ισχύος στα 100V:     6/3/1,5W   6/3/1,5W               6/3/1,5W       6/3W           6/3/1,5W              6/3/1,5W 
Απόκριση συχνοτήτων:      100Hz-20kHz   100Hz-20kHz         100Hz-20kHz       90Hz-18kHz          100Hz-15kHz          100Hz-15kHz
Ευαισθησία @ 1W/1m:         103dB            102dB               102dB       89dB           93dB              93dB 
Εξωτερική Διάμετρος:          20cm   20cm                20cm       13,5cm           10,5cm              10,5cm 
Διάμετρος οπής:           17cm   17cm              17cm       11,2cm           8,5cm              8,5cm 
Βάθος:            7,5cm           7,5cm               7cm       8cm           7,5cm              7,5cm 
Bάρος (kgr):           0,91            1               1        0,5           0,46              0,46
Χρώμα:            λευκό   ασημί               nickel        λευκό          λευκό              ασημί

RW6FR-RM6CA-RN6CA
Ηχεία 6” με άριστη απόδοση για ηχητικές 
εγκαταστάσεις τύπου public address (μετάδοση 
αναγγελιών και background μουσικής σε 
επαγγελματικούς χώρους - καταστήματα, 
γραφεία, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, 
restaurants κ.λπ.).
Διαθέσιμα σε λευκό (RW6FR), ασημί (RM6CA) 
και nickel (RN6CA).

RW4FR-RW3FR-RM3FR
“Spot design” ηχεία για όπου απαιτείται 
διακριτική εμφάνιση με μικρό όγκο.
Φέρουν full range wide band μεγάφωνο 3” και 
4” υψηλών ηχητικών προδιαγραφών και είναι 
κατάλληλα για αναπαραγωγή αναγγελιών και 
μουσικής background σε μικρούς 
εσωτερικούς χώρους (δωμάτια ξενοδοχείων, 
καταστήματα, γραφεία, ανελκυστήρες κ.λπ.). 
Max. Rated power 6W.
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