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Degelijke eenvoud

De naam zegt het zelf: een basismodel. De Basic is een rechttoe rechtaan 
inbouwluidspreker, op maat van wie degelijkheid en kwaliteit zoekt 

voor een aanvaardbare prijs. Dit model kreeg geen overbodige extra’s 
of  exotische snufjes mee. Hij is sober van lijn en heeft een krachtige 
speaker aan boord.  Dankzij het tweeweg systeem biedt de Basic een 
gegarandeerde geluidskwaliteit. Alle modellen uit deze reeks zijn 

overschilderbaar of overspuitbaar. 
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AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

Deze MD30 heeft niet veel ruimte 
nodig om te voorzien in een warm 
achtergrondgeluid.

De MD30 is nauwelijks groter 
dan een  verlichtingsspot, maar  
bezit een zeer warme klankge-
nerator. Daardoor is hij uiterst 
geschikt voor toepassingen in 
 nieuwbouw of renovatie waar 
design en architectuur centraal 
staan.

bereik <30 m2

klankkwaliteit achtergrond
systeem voice coil
woofer 3” polypropyleen
tweeter -
versterkervermogen 10 - 50 W (aanbevolen)
gevoeligheid 91 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 50 Hz - 15 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 80 mm
afmetingen (Ø x d) 105 x 44 mm
gewicht / stuk 0,375 kg
behuizing metaal
kleur wit / grijs
opties KIT RO105

KLEUREN wit / grijs
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS De MD50 is iets groter waardoor hij het 
geluid verder draagt dan zijn kleinere 
broer, de MD30.

De MD50 is iets groter dan een 
verlichtingsspot, maar bezit een 
zeer warme klankgenerator.
Daardoor is hij uiterst geschikt 
voor toepassingen in kleinere 
ruimtes in nieuwbouw of reno-
vatieprojecten, waar design en 
architectuur centraal staan.

bereik <40 m2

klankkwaliteit achtergrond
systeem voice coil
woofer 4” polypropyleen
tweeter -
versterkervermogen 10 - 80 W (aanbevolen)
gevoeligheid 90 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 50 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 105 mm
afmetingen (Ø x d) 135 x 50 mm
gewicht / stuk 0,46 kg
behuizing metaal
kleur wit / grijs
opties KIT RO135

KLEUREN wit / grijs
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MDC401
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AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

De MDC401 combineert een erg beperkte 
diameter met een strakke weergave van 
je favoriete deuntje.

De MDC401 behoort tot de 
Basic-reeks, die zich onderscheidt 
door een uitstekende prijskwa-
liteitverhouding. Een rechttoe 
rechtaan inbouwluidspreker.

bereik <40 m2

klankkwaliteit achtergrond
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 4” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” polycarbonaat 
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 86 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 90 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 135 mm
afmetingen (Ø x d) 165 x 70 mm
gewicht / stuk 1 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRO1
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

De MDC501 is veel gezien: in shops, 
restaurants, ketens, maar ook in 
ontelbare particuliere woningen.

De MDC501 is één van de 
meest gegeerde luidsprekers. 
Zijn geheim? Een warm, stevig 
geluid tegen een scherpe 
prijs. Noem hem gerust onze 
 allrounder.

bereik <40 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” polycarbonaat
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 85 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 175 mm
afmetingen (Ø x d) 212 x 70 mm
gewicht / stuk 0,92 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRO2 - MOKIT RO212
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MDC620
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AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

De MDC620 staat stevig zijn mannetje, 
ook in grote ruimtes of drukbezochte 
plaatsen.

De MDC620 heeft een driver 
van 6,5”. Daardoor is hij een 
krachtige speler voor middel-
grote ruimtes. Zonder franjes, 
met een uitstekende prijskwali-
teitverhouding.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 6,5” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” polycarbonaat
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 90 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 70 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 205 mm
afmetingen (Ø x d) 240 x 70 mm
gewicht / stuk 1,2 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRO3 - MOKIT RO238
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MDC650
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

Geen plaats voor twee luidsprekers?  
De MDC650 bezorgt je in zijn eentje  
een volledig stereo-effect.

Deze ronde inbouwluidspreker 
produceert in zijn eentje een 
volwaardig stereo-effect. Hij 
werd speciaal ontworpen voor 
kleine ruimtes (wachtzaal, toilet, 
kleine hal, ...). Deze topper dankt 
zijn kwaliteiten aan een geïn-
jecteerde woofer, een sturende 
filter, 4 aansluitpunten en een 
dubbele(!) tweeter.

bereik <50 m2

klankkwaliteit allround
systeem stereospeaker
woofer 6,5” injection cone rubber
tweeter 0,5 x 2” neodymium alu dome
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 70 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 195 mm
afmetingen (Ø x d) 230 x 85 mm
gewicht / stuk 1,2 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRO3

INBOUW | BASIC



DC101
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AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

De DC101 is strak maar flexibel. Je 
plaatst hem in een handomdraai erg 
gebruiksvriendelijk in vele ruimtes.

Verkies je strak? Dan is de 
DC101 jouw partner. Geen fran-
jes, maar een trouwe soldaat 
die kan omgaan met levendige 
techno en rustgevend klassiek. 
Scherp in prijs en prestaties.

bereik <50 m2

klankkwaliteit allround
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” polycarbonaat
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 85 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 148 x 148 mm
afmetingen (h x b x d) 180 x 180 x 70 mm
gewicht / stuk 0,950 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITSQ1
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

De geringe breedte van de DC201 
bepaalt net zijn veelzijdigheid. 

Deze DC201 is familie van de 
MDC401, maar houdt het strak-
ker. Hij is uiterst geschikt om 
bijvoorbeeld in te bouwen in de 
ruimte tussen een keukenkast en 
het plafond. 

bereik <40 m2

klankkwaliteit achtergrond
systeem 2-weg
woofer 4” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” polycarbonaat
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 84 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 80 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 195 x 120 mm
afmetingen (h x b x d) 220 x 145 x 65 mm
gewicht / stuk 0,80 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRE1
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AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

De DC301 is een stevige rakker, maar 
hij blijft discreet. Zeker wanneer je hem 
meeschildert met je interieur. 

Uitzonderlijke warmte tegen  
een scherpe prijs in een strak 
maatpak. Dat is de DC301. 
Een stevige woofer vult zonder 
inspanning elke ruimte bij je 
thuis. 

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg
woofer 5,25” polypropyleen carbon
tweeter 1” polycarbonaat
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 75 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 245 x 155 mm
afmetingen (h x b x d) 190 x 280 x 70 mm
gewicht / stuk 1,3 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRE2
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