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Standardowy zestaw nagłośnienia przeznaczony na boiska sportowe zewnętrzne z trybuną 

po jednej stronie boiska. 

 

 

 

  

  

 

 

 4szt. Zestaw głośnikowy odporny na warunki atmosferyczne. Przystosowane do ciągłej pracy na zewnątrz np. w 

obiektach sportowych, stadionach i innych terenach otwartych. Moc pojedynczego głośnika 120WRMS. 

Technika 100V, 3 odczepy mocy , przełącznik trybu pracy dla 8Ω. Wysokiej jakości 2-drożny system głośnikowy 

w obudowie bass-reflex z tworzywa ABS (IP45). 20cm (8") głośnik koaksjalny z impregnowaną membraną , 

25mm (1") tubowy głośnik wysokotonowy. Bardzo dobra charakterystyka dźwięku. Maskownica z 

nieprzemakalną tkaniną. Wpuszczone terminale połączeniowe z pokrywą oraz wytrzymałym przepustem 

kablowym. Zrównoleglone wejście i wyjście na terminalach śrubowych oraz gniazdach SPEAKON. Metalowe 

części i uchwyt ze stali nierdzewnej. Odporny na uderzenia piłką, zgodnie z normą DIN 18032, część 3. 

Pasmo przenoszenia 48-20 000 Hz. Czułość 96 dB/W/m. Max SPL 117 dB. Wymiary 240 x 430 x 250mm. Waga 

11.42 kg 

 1szt. Wzmacniacz mocy mono, 480WRMS. Filtr górnoprzepustowy 400Hz, 6dB/okt. Sterowany temp. 

wentylator, ciągła regulacja. Diodowe wskaźniki przesterowania, włączenia zabezp., przegrzania oraz poziomu 

wyjściowego. Wyjście przepustowe (link). Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V. Pasmo przenoszenia 35-20 000 

Hz. Stosunek S/N > 100 dBA. THD < 1 %. Szer. 483 mm. Wys. 88 mm. Głęb. 374 mm. Waga 15.2 kg. 

 1szt. 6-kanałowy mikser mikrofonowo/liniowy. 6 liniowych wejść stereo, 6 symetrycznych wejść 

mikrofonowych mono, przełączanych. Regulowana automatyczna funkcja talkover (-12dB), przełączana dla 

kanału 1 lub 1+2. Regulatory balansu dla kanałów wejściowych stereo. 3-punktowy korektor.  

 

 Zasilanie phantom 12V (wyłączane). Wskaźnik poziomu i szczytu. Wyjście master, wyjście nagrywania.  
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Przełączane wyjście mono/stereo. Regulowane wyjście słuchawkowe. Montaż w racku 482mm (19"), 1U 

 1szt. Wieloczęstotliwościowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego w technologii UHF PLL. System "true 

diversity", Możliwość wyboru 100 kanałów UHF, Funkcja ACT do przesyłania wybranej częstotliwości w 

podczerwieni do nadajnika mikrofonowego ,Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości , Próg wyciszenia 

szumów (squelch) i regulacja głośności, Solidna metalowa obudowa. 

 1kpl. Niezbędne okablowanie sygnałowe do połączenie urządzeń (nie zawiera kabli głośnikowych) 

 

 

 


