
CM4
Głośnik sufitowy

DANE TECHNICZNE
• Przetwornik: 4”, dwustożkowy, z membraną z powlekanego papieru
• Impedancja: 16 Ohm
• Moc nominalna przy 16 Ohm: 15 W RMS; 30 W muzyczna
• Zakres przenoszonych częstotliwości: 100 Hz – 20 kHz +/-3 dB
• Rozpraszanie: 180º przy 1 kHz; 80º przy 4 kHz; 40º przy 8 kHz
• Całkowicie metalowa obudowa i maskownica
• Klasa szczelności IP: 50 (ochrona przed pyłem, do użytkowania 

tylko w zamkniętych pomieszczeniach)
• Maksymalny przekrój przewodu połączeniowego: 2,5 mm2

• Kolor: biały
• Ochrona przed spadającym gruzem: poprzez tylną obudowę
• Sposób montażu: 2 mocne zaciski sprężynowe
• Średnica zewnętrzna: 135 mm
• Średnica otworu 

montażowego: 
105 mm

• Głębokość: 100 mm
• Waga: netto: 

0,785 kg; brutto: 
0,925 kg

APart Audio CM4  to niewielki 4-calowy głośnik o niskiej impedancji,  przeznaczony do montażu w suficie. Stylowe 
i dyskretne wzornictwo zapewnia łatwą integrację z wystrojem dowolnego wnętrza, zarówno w miejscu publicznym, jak 
i w prywatnym mieszkaniu. Pomimo małych rozmiarów głośnik oferuje dobrą jakość brzmienia muzyki i mowy. 
Zamknięta, metalowa tylna obudowa poprawia charakterystykę brzmienia, a zarazem chroni głośnik przed spadającym 
gruzem i  innymi  szczątkami.  Ta  konstrukcja  sprawia,  że  CM4 świetnie  nadaje  się  do  instalacji  w  nieosłoniętych 
metalowych  sufitach  oraz  w  sufitach  wykonanych  z  perforowanych  pustaków  lub  kafli.  Takie  sufity  pozwalają 
na swobodny  przepływ powietrza  pompowanego przez  tylną  stronę  membrany  głośnika,  przez  co  typowe głośniki 
sufitowe  brzmią  zbyt  lekko,  bez  należytej  głębi.  Solidna  tylna  obudowa  CM4 zabezpiecza  przed  tym zjawiskiem 
i zapewnia pełne, bogate brzmienie.
Dzięki mocnym zaciskom sprężynowym, CM4 mogą być instalowane nawet w sufitach o bardzo niewielkiej grubości. 
Głębokość  montażu  wynosi  tylko  100  mm,   dzięki  czemu  głośnik  może  być  stosowany  w  wielu  różnorodnych 
aplikacjach. 
CM4 mogą  być  użytkowane  jako  maksymalnie  4  sztuki  połączone  równolegle,  podłączone  do  jednego  kanału 
wzmacniacza o impedancji 4 Ohm. W sytuacjach, gdzie potrzebny jest dźwięk potężniejszy, o mocniejszym uderzeniu, 
można użyć CM4 w kombinacji z subwooferem sufitowym CMSUB8 lub subwooferem gabinetowym SUBTILE.
Standardowo głośnik jest dostarczany w kolorze białym RAL9010. Opcjonalnie istnieje  możliwość dostarczenia tego 
modelu w dowolnym kolorze z palety RAL ( Nr ref: PAINTCMM). W tym celu konieczne jest zamówienie co najmniej 
12 sztuk CM4.
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