
VANTAGENS
Não é necessária paginação dos equipamentos,
uma vez que esses estarão instalados acima do forro.
Não requer nenhum equipamento de som especial,
nem instalação especial.
Dispersão de som uniforme no ambiente.
Cobre com som uma área maior que falantes tradicionais
de embutir.
Seguro, esistente e rojetado para urarr p d .
Não danifica tetos ou paredes.
Não exige nenhum tipo de manutenção.
Não há problemas com umidade, maresia ou calor,

énem com o acúmulo de fungos e bact rias.
3 anos de garantia! .
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APLICAÇÕES
Residências Varejo Hotéis Cancelamento de Ruído Ambiente

Restaurantes Lojas de Móveis HospitaisSalas de Reuniões

O Oqulto® é uma solução invisível e de
alta qualidade de som, para qualquer ambiente

onde se deseja sonorizar sem comprometer
a estética com recortes no teto

para embutir alto-falantes tradicionais.

Ao utilizá-lo, você não precisa se preocupar
em prejudicar a sua decoração e projeto de 

iluminação com alto-falantes a mostra.

SONORIZAÇÃO INVISÍVEL



A tecnologia patenteada do Oqulto® transfere diretamente a energia acústica produzida
por ele para a superfície à qual está colado, criando um campo de som grande e dinâmico
Sem fios ou grades visíveis, o Oqulto® oferece a liberdade de ter som no ambiente
sem nenhum alto-falante visível.

.

Como o Oqulto® ressoa em uma grande área de superfície, o som que ele produz cobre
uma grande área no ambiente. De fato, a perda de volume ao longo da distância é menor
do que nos alto-falantes de embutir convencionais.
Esse fator, combinado com o ângulo de cobertura ultra-amplo de 158º do Oqulto®,
significa que a cobertura de som será mais uniforme em todo o espaço sonorizado.

O Oqulto® não requer nenhum equipamento especial para funcionar - Ele se conecta a
qualquer amplificador convencional ou receiver usando cabos paralelos de alto-falante.
Isso significa que o Oqulto®  não só pode usar uma fiação pré-existente, mas também
pode ser alimentado e equalizado usando os mesmos equipamentos de uma instalação
já existente.

O Oqulto® não danifica tetos ou paredes onde for instalado,
mesmo se usado em potência máxima.
O Oqulto® não se desgasta ou nem requer lubrificação - todas
as peças são fabricadas com materiais industriais projetados
para resistir sua utilização por longo prazo.
É por isso que todas as unidades Oqulto®

são cobertas pela garantia de três anos.

TECNOLOGIA PATENTEADA

Com seu campo de som amplo e uniforme, o Oqulto®

funciona bem como som ambiente em qualquer cômodo da
casa, em escritórios, salas de reunião, lojas e show-rooms.

O Oqulto® transforma praticamente qualquer superfície rígida
(como placas de drywall, gesso ou madeira) em uma fonte de som.

O ambiente sonorizado fica completamente “clean”.
Depois de instalado, o Oqulto® fica invisível aos olhos.

Quer mais graves no som? O Oqulto® pode ser combinado com
o Disqreto® - um reforçador de graves compacto que se adapta
facilmente em qualquer ambiente, sendo facilmente escondido.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Impedância Nominal:

Sensibilidade:

Resposta em Frequência, Sem Crossover:

Resposta em Frequência, Com Crossover:

Potência Máxima Contínua:

Potência Máxima Musical:

Potência Máxima de Pico:

SPL Máximo Calculado:

Ângulo de Cobertura de Som:

ACor e cabamento:

Diâmetro:

Altura:

Peso em mbalagem:S E

Peso om mbalagem:C E

8 ohms

4 dB/0 dBW/1m (pink noise filtrado IEC)7

70Hz-14Khz (+/- 10 dB)

160Hz-14Khz (+/- 10 dB)

25W RMS (com crossover), 18W RMS (sem crossover)

50W (com crossover), 35W (sem crossover)

75W (com crossover), 50W (sem crossover)

158°

foscoPreto

150 mm

40 mm (inclui pés de fixação)

0.55 kg

0.85 kg

Peso e Dimensões:

83,8 dB SPL média para regime contínuo @ 1,0 metro

no eixo principal

Fabricado e comercializado no Brasil sob licença de EISSA (Espanha) por:
LUDK SONORIZAÇÃO INVISÍVEL (LPZ TECNOLOGIA LTDA - ME.)
Rua João Cachoeira, 488 - cj. 507, Itaim Bibi - CEP: : 04535-001 - São Paulo - SP - Brasil
atendimento@ludk.com.br  -  www.ludk.com.br
OQULTO® é uma marca registrada.
Produto patenteado mundialmente.
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