
MPLT62-G
Tubowy głośnik projektorowy dalekiego zasięgu

DANE TECHNICZNE
• Typ: Dwudrożny, dalekiego zasięgu, z tubą o profilu wykładniczym
• Głośniki: niskotonowy: stożkowy 6,5-calowy; wysokotonowy: tubowy 1-calowy
• Standardowy kolor: szary (RAL7035)
• Odczepy transformatora linii 100 V: 8 W (1,25 kOhm); 

16 W (625 Ohm); 32 W (312 Ohm); 62 W (161 Ohm)
• Moc nominalna RMS: 62 W przy 100 V
• Efektywność: 106 dB / 1 W / 1m
• Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 123 dB
• Zakres przenoszonych częstotliwości: 75 Hz – 18 kHz
• Kąty rozpraszania dźwięku: 110º w poziomie; 

90º w pionie
• Klasa IP: 66 (pyłoszczelny, odporny na wodę 

laną silną strugą)
• Dopuszczalny zakres temperatur przy pracy: 

od -20 do +55ºC
• Wymiary (bez uchwytu): 250 x 360 x 290 mm
• Wymiary uchwytu montażowego: 285 x 210 mm
• Waga: 5 kg
• 3 otwory montażowe o śr. 10 mm; odstęp 60 mm

APart  Audio MPLT62-G  to  bardzo  mocny,  2-drożny  100-woltowy  głośnik  projektorowy  wysokiej  jakości.  Jego 
konstrukcja pozwala na przekaz dźwięku wysokiej jakości na dalekie odległości i na dużych przestrzeniach. 
MPLT62-G zapewnia godny podziwu zasięg dźwięku oraz wysoką efektywność, wysoki poziom natężenia dźwięku, 
a także  szeroki  zakres  przenoszonych  częstotliwości.  Dzięki  powyższym  cechom  ten  2-drożny  głośnik  stanowi 
znakomity wybór zarówno do reprodukcji  głosu,  muzyki,  jak  też sygnałów alarmowych. Może być z  powodzeniem 
stosowany w zewnętrznych instalacjach w takich miejscach jak ośrodki rekreacji, szkoły, parkingi, a także w bardzo 
dużych pomieszczeniach zamkniętych, jak hale sportowe, lotniska lub pawilony wystawowe.
Obudowa MPLT62-G wykonana została ze wzmocnionego tworzywa ABS. Dzięki temu głośnik jest całkowicie odporny 
na warunki  atmosferyczne,  zgodnie ze standardami IEC IP-66. Solidny aluminiowy uchwyt  montażowy gwarantuje 
odporność na korozję.
Standardowo  MPLT62-G  jest  dostarczany w kolorze  szarym (nr  7035 palety  RAL).  Jako opcja  istnieje  możliwość 
dostarczenia tego modelu w dowolnym kolorze z palety RAL ( Nr ref: PAINTMPLT), jednak należy w tym celu zamówić 
co najmniej 12 sztuk głośników.
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