
MASK2-BL
Uniwersalny miniaturowy zestaw głośnikowy

DANE TECHNICZNE
• Typ: pełnozakresowy, z głośnikiem o średnicy 2,5”
• Impedancja nominalna: 8 Ohm
• Moc: 50 W RMS (przy zastosowaniu filtra 

górnoprzepustowego przy 150 Hz i nachyleniu 
12 dB na oktawę)

• Rekomendowana moc wzmacniacza: od 10 
do 110 W na kanał (z dopasowanym subwooferem)

• Zakres przenoszonych częstotliwości: 120 – 20.000 Hz 
(bez subwoofera)

• Klasa IP: 50 (odporność na wnikanie pyłu)
• Odległość od ściany: 30 mm (z użyciem 

dołączonego uchwytu)
• Wymiary: 94 x 82 x 108 mm (bez uchwytu 

montażowego)
• Waga: 440 g
• Wymiary pary MASK2-BL w opakowaniu: 

130 x 146 x 310 mm
• Waga pary MASK2-BL wraz z akcesoriami 

w opakowaniu: 1,3 kg

Akcesoria dostarczane w komplecie
• Uchwyt montażowy
• Narzędzia montażowe
• Śruby i nakładki na śruby

APart Audio MASK2 to miniaturowe zestawy głośnikowe, przeznaczone do  użytkowania w małych i średniej wielkości 
pomieszczeniach.  Wyrafinowane wzornictwo i bardzo skromne rozmiary połączono z wysoką jakością dźwięku. 

Zestawy MASK2 mogą znaleźć zastosowanie zarówno we wnętrzach mieszkalnych, jak i w sklepach, restauracjach 
i wielu innych miejscach. 

Dołączone w komplecie przegubowe uchwyty pozwalają na łatwy montaż zestawów pod dowolnym kątem – na suficie, 
na  ścianach  lub  w  narożnikach  pomieszczenia.  MASK2 nie  są  ekranowane  magnetycznie,  jeśli  zatem mają  być 
instalowane w pomieszczeniu z telewizorem kineskopowym, powinny być zamontowane w odpowiedniej odległości 
od ekranu. Nowoczesne wyświetlacze plazmowe i LCD nie są wrażliwe na pola magnetyczne i nie stanowią żadnych 
ograniczeń przy instalowaniu zestawów.

MASK2 mogą powinny użytkowane samodzielnie jedynie jako głośniki do cichego odtwarzania muzyki tła. Ze względu 
na  oczywiste  przy  swoich  rozmiarach  ograniczenia  dynamiki  i  zakresu  przetwarzania  niskich  częstotliwości  – 
we wszystkich  innych  zastosowaniach  powinny  być  wspomagane  odpowiednio  dobranymi  subwooferami  lub 
zabezpieczone filtrami  górnoprzepustowymi.  Polecane przez  APart  Audio  subwoofery  i  wzmacniacze  wyposażone 
są w odpowiednie filtry i układy zabezpieczające, zapobiegające ewentualnemu uszkodzeniu głośników przy głośnym 
odtwarzaniu dynamicznej muzyki. Warto jednak pamiętać, że same MASK2 tego rodzaju zabezpieczeń nie posiadają.

Zestawy MASK2 są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej (MASK2-BL) oraz białej (MASK2-W).
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