
M 105 CX ND to ultra kompaktowy system wyposażony w 5” głośnik koaksjalny. Jego 
głównymi zaletami są wszechstronność aplikacji oraz estetyczna forma. Wbudowane 
dwa otwory umożliwiają zamontowanie systemu na standardowym statywie mikrofo-
nowym jak również powieszenie go przy konstrukcji na specjalnej ramie. Konstrukcja 
obudowy pozwala również na wykorzystanie M 105 CX ND, jako standardowego 
odsłuchu o kącie promieniowania 30 stopni. 

M 105 CX ND 

SYSTEMY INSTALACYJNE
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Cechy Produktu
Głośnik koaksjalny
Wyrównana charakterystyka
fazowa i częstotliwościowa
Wszechstronny system montażu
Kompaktowy rozmiar

Pasmo pracy 80 Hz-20 kHz

Moc AES 150 W

System podwieszania Otwory do przykręcenia statywu lub ramy

Skuteczność SPL (1W/1m) 90 dB

Rozproszenie 90° (dookólnie)

Wyposażenie opcjonalne

Standardowo czarny, za dopłatą możliwość pokrycia
dowolnym kolorem z palety RALPokrycie obudowy

PA RIG 002System podwieszania

Głośniki LF: 5” / 1,5”      HF: 1” 

Impedancja głosników 8Ω

Obudowa Sklejka bałtycka

Wykończenie Obudowa pokryta farbą, przód osłonięty stalową
maskownicą oraz gąbką dźwiękoprzepuszczalną 

Wymiary (HxWxD) [mm] 162 x 196 x 185

Masa 3,3 kg

M 105 CX ND to odsłuch koaksjalny o 5" głośniku. Został zaprojektowany z myślą o 
uzyskaniu maksymalnej uniwersalności przy zachowaniu wysokiej jakości dźwięku. 
Aplikacje w których M 105 CX ND sprawdzi się najlepiej to: centra konferencyjne, 
studia telewizyjne, teatry oraz małe koncerty. Ten dyskretny odsłuch niewielkich 
rozmiarów sprawdzi się wszędzie tam gdzie liczy się estetyka wyglądu i gdzie nie ma 
miejscu na duże systemy.
 

W zależności od potrzeb, odsłuch może zostać ustawiony równolegle do podłoża lub 
pod kątem 30 stopnii do niego. Możemy również skorzystać z gwintowanych otwo-
rów na bokach obudowy, które pozwalają na nakręcenie konstrukcji na standardowy 
statyw mikrofonowy. W ten sposób M 105 CX ND może zostać ustawiony na odpo-
wiedniej wysokości i dowolnie skierowany.
 

Dodatkowo odsłuch może zostać podwieszony do konstrukcji z wykorzystaniem 
specjalnego ramienia. Dzięki temu mamy możliwość poprowadzenia okablowania 
przy konstrukcji na wysokości i dowolnego ukierunkowania kolumny. Jest to rozwią-
zanie szczególnie przydatne w przypadku stałych instalacji. 
 

W przypadku zamówienia większej ilości, M 105 CX ND może zostać spersonalizowa-
ny przez wykonanie frezu na jednej ze ścian konstrukcji.
 

Konstrukcja standardowo wykonywana jest w obudowie pokrytej Poliureą. 

Akcesoria
PA RIG 002

Komponenty Systemu
POL-AUDIO TP 118

Aplikacje
Teatry
Studia telewizyjne
Centra konferencyjne
Kina
Małe koncerty


