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Podhledové reproduktory RP 111 jsou dal-

šími do rodiny podhledových reproduktorů, 

jež jsou určeny pro ozvučení prostor, jako 

jsou pokoje, kanceláře, firemní, a prodejní 

prostory, ale také i do prostor částečně 

vlhkých, jako je koupelna, nebo venkovní 

zastřešená terasa. 

RP 111 jsou koncipovány jako dvoupás-

mové s výhybkou. Osadili jsme je kvalitním 

basovým reproduktorem s Mica membrá-

nou a výškovým kalotovým reproduktorem 

s hedvábnou kalotou. Díky propracované 

konstrukci jsme dosáhli kvalitního, příjemné-

ho zvuku. Zajímavým konstrukčním řešením 

je provedení čelních mřížek, které, mimo to-

ho, že v balení naleznete čtvercové i kulaté, 

se přichycují snadno a rychle na vestavené 

magnety.

Podhledové reproduktory se prodávají jako 

samotný pár včetně čtvercových i kulatých 

mřížek, nebo jako sada (pár reproduktorů) 

navíc se zdrojem buzení, kterým může 

být nástěnný přehrávač z řady DEXON 

MRP xxxx, nebo zesilovač z řady DEXON 

JMP xxxx.

RP 111 Podhledové reproduktory

Freekvenční charakteristika
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Technická data

- basový reproduktor 6,5“
- výškový kalotový reproduktor s 25mm KSV kmitací cívkou
- výkon rms / max. bez transf. 50 / 100 W
- impedance 8 Ω
- ekvivalentní citlivost 86 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah 50 – 20 000 Hz
-  součástí je pár čtvercových magnetických rámečků a pár kulatých 

magnetických rámečků, uživatel tak má na výběr, jaký vzhled zvolí
-  magnetické rámečky se uchycují rychle bez nutnosti šroubování 

a zacvakávání, pozice není pro vzhled roz-hodující, což ještě více 
urychluje montáž

- výhybka 2 pásmová, 6 dB / oct.
- materiál membrány Polypropylen-Mica 
- materiál koše černý ABS plast

- pracovní teplota -25 – +70 °C
-  způsob uchycení – speciální systém 4 rychlozatahovacích klapek 

+ magnetické uchycení rámečku
- stupeň krytí IP 30
- rozměry s kulatým rámečkem Ø 248 × 79 mm
- rozměry se čtvercovým rámečkem 251 × 251 × 79 mm
- Ø montážního otvoru 215 mm
- min. tloušťka stropu 9,5 mm, max. tloušťka stropu 31 mm
- hmotnost 1,24 kg / ks
- doporučená instalace do stropů, stěn, sádrokartonu
-  baleno jako pár reproduktorů s dvěma páry rámečků, popř. se 

zdrojem hudby (zesilovač, přehrávač)
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