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Zestaw nagłośnieniowy na średnie obiekty sportowe – od 500 do 900 m2 

 

 

 

 8szt. Kolumna głośnikowa 100W RMS/200W MAX. Pełnopasmowy zestaw o dużej mocy i wysokiej 
skuteczności w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego. 20cm (8") głośnik basowy z aluminiowym 
koszem , 25mm (1", 34mm cewka) tubowy głośnik wysokotonowy , System bass-reflex , Możliwość 
wielorakich ustawień i sposobów montażu , Otwory gwintowane M6 (2 na górze, 1 na spodzie) , 2 x złącze 
SPEAKON (IN/OUT).  

 

 8szt. Wspornik ścienny kolumny z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, umożliwia skierowanie 
kolumny w pożądanym kierunku oraz pod odpowiednim kątem dla uzyskania jak najlepszego efektu.  

 

 2szt. Wzmacniacz mocy nowej generacji. Cyfrowe wzmacniacze charakteryzująca się dużymi rezerwami 
mocy oraz wysoką efektywnością. Dzięki dodatkowym zaletom takim, jak niewielka waga oraz cicha praca, 
urządzenia te są idealnym rozwiązaniem dla systemów przenośnych. Cyfrowy wzmacniacz stereo, Klasa D o 
wysokiej efektywności , Cicha praca, sterowane temperaturowo wentylatory , 2 regulatory głośności , 
Niewielka waga dzięki zastosowaniu kompaktowego zasilacza impulsowego , Dobre odtwarzanie basów 
dzięki zastosowaniu kondensatorów o dużej pojemności , Ochrona przed zwarciem oraz przegrzaniem , 
Diodowe wskaźniki zasilania, włączenia zabezp. oraz przesterowania , Złącza NEUTRIK SPEAKON , Montaż w 
racku 482mm (19"), 1U, za pomocą dołączonych uchwytów.  

 

 1szt. Mikser 2-strefowy. 2 strefy z łatwym kierowaniem wszystkich kanałów wejściowych , 1 kanał 
mikrofonowy z 3-punktowym korektorem i funkcją talkover , 4 wejścia stereo mikr./linia, symetryczne , 
Kanał 1 z dodatkowym wejściem liniowym, symetrycznym; kanały 3 i 4 przełączane linia/phono , Diodowy 
wskaźnik poziomu sygnału i szczytu dla wszystkich kanałów , Regulatory poziomu sygnału wejściowego 
wszystkich kanałów wejściowych , Wyjścia strefowe symetryczne, każde z 3-punktowym korektorem oraz 
diodowym wskaźnikiem poziomu, regulatory balansu, PFL i przełączniki mono/stereo , Wyjścia strefowe 
stereo na gniazdach XLR i RCA L/P, symetryczne , 1 wyjście nagrywania dla każdej strefy (niezależne od 
talkover i zapowiedzi).  
 

 

 
 
 

KARTA KATALOGOWA 
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 1szt. Podwójny mikrofon bezprzewodowy, wieloczęstotliwościowy w technologii UHF PLL. Możliwość 
wyboru 2 x 1000 kanałów UHF (672.000-696.975MHz), podzielonych na 10 grup po 100 , Funkcja ACT do 
przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni , Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości , System 
"true diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC) , Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja 
głośności , Wyświetlacz LCD: grupa/kanał, antena A/B, poziom mocy sygnału RF, poziom sygnału audio AF.  

 

 1szt. Skrzynia RACK na wszystkie urządzenia do bezpiecznego przechowywania oraz wygodnego transportu 
zestawu nagłośnieniowego. W komplecie listwa zasilająca 8 x 230V.  

 

 1kpl. Niezbędne okablowanie sygnałowe, komplet wtyków Neutrik Speakon. 


