
CMSQ108 
Zestaw głośnikowy do montażu w ścianie lub w suficie 

 
DANE TECHNICZNE 

 Typ: zestaw 2-drożny Hi-Fi 

 5,5” głośnik nisko-średniotonowy z dwuwarstwową 
membraną typu sandwich z kewlaru i papieru 

 1” jedwabna kopułka wysokotonowa 

 Obudowa: z białego tworzywa sztucznego 

 Maskownica: zdejmowana, z malowanej stali 

 Impedancja nominalna: 8 Ohm 

 Moc RMS: 50 W 

 Częstotliwość podziału: 3.000 Hz 

 Nachylenie filtra zwrotnicy: 12 dB na oktawę 

 Efektywność: 87 dB/2,83 V/1 m 

 Maksymalny poziom natężenia dźwięku: 101 dB 

 Rekomendowana moc wzmacniacza: od 15 do 120 W 
na kanał 

 Zakres przenoszonych częstotliwości: 50 – 25.000 Hz 

 Rozpraszanie dźwięku: 180° przy 1 kHz; 170° przy 2 kHz; 
120° przy 4 kHz; 80° przy 8 kHz 

 Klasa szczelności IP: 60 (pyłoszczelne) 

 Wymiary zewnętrzne: 167 x 167 x 80 mm 

 Wymiary otworu montażowego: 145 x 145 x 73 mm 

 Waga: 1,36 kg 
 
Akcesoria opcjonalne: 

 CMS6BBI – tylna obudowa do montażu w ścianie, o wymiarach 221 x 221 x 90 mm 

 
 

Stylowy zestaw głośnikowy APart Audio CMSQ108, przeznaczony do montażu w ścianie lub w suficie, łączy 

eleganckie wzornictwo z perfekcyjnym, naturalnym brzmieniem dźwięku. Kwadratowa, stylowa i płaska obudowa 
z wyprofilowanymi krawędziami sprawia, iż głośnik ten doskonale wtapia się w każde otoczenie. Impedancja CMSQ108 

wynosi 8 Ohm, co pozwala na podłączenie dwóch takich głośników połączonych równolegle do jednego kanału 
wzmacniacza o impedancji 4 Ohm. 

5,5-calowy głośnik nisko-średniotonowy z dwuwarstwową membraną wykonaną z kewlaru i z papieru gwarantuje 
znakomitą wyrazistość oraz bardzo niski poziom podkolorowań dźwięku. 1-calowa odchylana jedwabna kopułka 
wysokotonowa umożliwia precyzyjne dopasowanie charakterystyki brzmienia do indywidualnych potrzeb. CMSQ108 

deklasuje większość standardowych głośników ściennych i sufitowych – zarówno pod względem jakości dźwięku, jak 
też wzornictwa. 

Zestawy głośnikowe CMSQ108 mogą stanowić podstawę wysokiej klasy systemu kina domowego wraz 

z zamontowanym na ścianie płaskim telewizorem. Parametry głośników pozwalają na łatwą integrację z dowolnym 
systemem audio klasy high-end – stereofonicznym lub wielokanałowym, pomagając w warunkach domowych wiernie 
odtworzyć atmosferę prawdziwego kina. 

Aby zestawy te stały się jeszcze bardziej dyskretnymi elementami wyposażenia wnętrza, mogą być dostarczone 
opcjonalnie w dowolnym kolorze z palety RAL (nr ref: CMPAINT). 

CMSQ108 sprawdzą się bardzo dobrze również jako wyposażenie modnych barów, nastrojowych restauracji, sal 
zebrań oraz wszędzie tam, gdzie istotna jest głośna i wyraźna reprodukcja dźwięku. 


