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Het frame van de Flat-serie is 1 millimeter breed en 4 millimeter dun en voelt 
aan als zijde wanneer je erover wrijft. Deze luidspreker trakteert je op een 

opmerkelijk warme klank. Sobere essentie dus, maar tegelijk een kwalitatieve 
topper. Je installeert de Flat in een handomdraai: hij klikt  zichzelf vast met 

de regelschroeven, de grille bevestig je magnetisch. Verkrijgbaar in een ronde, 
rechthoekige en vierkante uitvoering.

Deze luidspreker hoor je. Maar je ziet hem nauwelijks.
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AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

De FL101 is een topper. Geen ruimte laat  
hij onberoerd: de gang, wachtzaal,  
keuken, ... je schildert hem zelfs mee in 
je favoriete kleur.

Deze inbouwluidspreker is platter 
en onzichtbaarder dan al zijn 
voorgangers. Het frame werd 
herleid tot 1 millimeter, maar 
blijft goed scoren in trillingsab-
sorptie. De grille van de luid-
spreker is ook opvallend gefi-
netuned en voelt bijna als zijde 
aan. De klank is correct, warm en 
draagt ver. Rechttoe, rechtaan.

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) 170 x 170 x 70 mm
gewicht / stuk 0,95 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITSQ1

zwarte grille (GRILL SQ525 B)

zwarte grille (optie)
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

De FL301 is niet alleen discreet, hij is 
ook veelzijdig. Hier verwerkt in een 
bureau.

Deze inbouwluidspreker is platter 
en onzichtbaarder dan al zijn 
voorgangers. Het frame werd 
herleid tot 1 millimeter, maar 
blijft goed scoren in trillingsab-
sorptie. De grille van de luid-
spreker is ook opvallend gefi-
netuned en voelt bijna als zijde 
aan. De klank is correct, warm en 
draagt ver. Rechttoe, rechtaan.

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 160 mm
afmetingen (h x b x d) 280 x 190 x 70 mm
gewicht / stuk 2,125 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRE2

zwarte grille (GRILL RE650 B)

zwarte grille (optie)
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FL401
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AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

Klein maar dapper, zo typeer je de 
FL401. Zelfs in ruimtes met behoorlijk 
wat beweging zorgt hij voor de gepaste 
sfeer.

Deze inbouwluidspreker is platter 
en onzichtbaarder dan al zijn 
voorgangers. Het frame werd 
herleid tot 1 millimeter, maar 
blijft goed scoren in trillingsab-
sorptie. De grille van de luid-
spreker is ook opvallend gefi-
netuned en voelt bijna als zijde 
aan. De klank is correct, warm en 
draagt ver. Rechttoe, rechtaan.

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) 160 mm
afmetingen (Ø x d) 180 x 70 mm
gewicht / stuk 0,95 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRO1
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FL501
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

Een van de meest populaire 
speakers, dankzij de kracht van de 
klank en de bescheidenheid van de 
inbouwafmetingen.

Deze inbouwluidspreker is platter 
en onzichtbaarder dan al zijn 
voorgangers. Het frame werd 
herleid tot 1 millimeter, maar 
blijft goed scoren in trillingsab-
sorptie. De grille van de luid-
spreker is ook opvallend gefi-
netuned en voelt bijna als zijde 
aan. De klank is correct, warm en 
draagt ver. Rechttoe, rechtaan.

bereik <50 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) 180 mm
afmetingen (Ø x d) 200 x 70 mm
gewicht / stuk 1 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRO2 - MOKIT RO212

zwarte grille (GRILL RO525 B)

zwarte grille (optie)
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FL550
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AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

Slechts ruimte voor één aansluitpunt, 
maar toch een stereo-effect?  
-De FL550 geeft je de oplossing.

Deze stereo inbouwluidspreker 
is platter en onzichtbaarder 
dan al zijn voorgangers. Het 
frame werd herleid tot 1 mil-
limeter, de dikte van het frame 
werd meer dan gehalveerd. De 
luidsprekergrille is ook opvallend 
gefinetuned en voelt bijna als 
zijde aan wanneer je erover 
wrijft. Het frame klikt zichzelf vast 
met regelschroeven, de grille 
bevestig je er  magnetisch aan. 
Bovendien produceert hij in zijn 
 eentje een volwaardig stereo-
effect dankzij zijn  dubbele twee-
ter en dubbele aansluitpunten.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25 polypropyleen carbon
tweeter 2 x 0,5” polycarbonaat
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 95 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 180 mm
afmetingen (Ø x d) 200 x 70 mm
gewicht / stuk 1,1 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRO2 - MOKIT RO212

GRILL RO525 B

zwarte grille (optie)
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FL620
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

Ongemerkt een feestje bouwen?  
De FL620 laat je de vibraties voelen!

Deze inbouwluidspreker is platter 
en onzichtbaarder dan al zijn 
voorgangers. Het frame werd 
herleid tot 1 millimeter, maar 
blijft goed scoren in trillingsab-
sorptie. De grille van de luid-
spreker is ook opvallend gefi-
netuned en voelt bijna als zijde 
aan. De klank is correct, warm en 
draagt ver. Rechttoe, rechtaan.

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) 230 x 75 mm
gewicht / stuk 1,20 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRO3 - MOKIT RO238
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