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Ojačevalnik, brezžični mikrofon, akumulator in če želite se tudi CD/MP3/USB-Player vgradi.
Stabilno leseno ohišje in optimalna namestitev zvočnikov zagotavljajo zelo dobro in avtentično doživetje zvoka.
8 ur delovanja z akumulatorjem, 75W/RMS, max:115 dB, akustična zmogljivosti do 500 oseb in več.

Fascinantna Funkcionalnost

Celotno ozvočenje , vedno in povsod z vami.
Enostavno postavit, vklopit in že lahko začnete!
Ali pri predavanju, predstavitvah in izobraževalnih dogodkov v
dvorani ali na prostem - Ta zvočnik je PA Power za 500
udeležencev in več.
Z vgrajenim visoko zmogljivim akumulatorjem, brezžičnim
mikrofonom in vgrajenim CD/MP3/USB-Player ste popolnoma
avtonomni in brez vseh kablov do 8 ur “ on Air! “

MOČNA ORODJA - ITEC BREZŽIČNI PRENOSNI MIKROFONI

Ročni –Mikrofon

Mikrofon za pripnet

Headset-Mikrofon

ITEC UHF ali VHF SET
VGRADNI SPREJEMNI MODUL IN
ROČNI BREZŽIČNI MIKROFON

ITEC UHF ali VHF SET
VGRADNI SPREJEMNI MODUL IN
ŽEPNI ODDAJNIK
ITEC MC-15 LAVALIER/ KRAVATNI
MIKROFON

ITEC UHF ali VHF SET
VGRADNI SPREJEMNI MODUL IN
ŽEPNI ODDAJNIK
ITEC MC-HEADSET MIKROFON

ŽEPNI ODDAJNIK
ITEC MC-12 PRIKLOPNI AUDIO
KABEL

HIGHEND-MIKROFONE Z KABLOM : ENOSTAVNO PRIKLJUČIT
Konferenčni/GOOSENECK
mikrofonMIZNI MIKROFON SET PA7A z elegantnim konferenčnim
mikrofonom .Idealen za predavanja,
branje, in obravnave.

ITEC EM-300 ročni mikrofonRočni
mikrofon EM-300, Univerzalni
mikrofon za splošno rabo z odlično
smerno karakteristiko, vodilni izdelek
za govor, vokal in glasbo.

Idealen za konference in okrogle mize ITEC Conference-Set
Na konferencah in okroglih mizah se
uporablja običajno več mikrofonov
Večje število vklopljenih mikrofonov pa
povečuje tveganje za povratne vezave in
slabo razumljivost: MICRO-MIX 4, vaš
osebni "Tonski tehnik" v črni skrinjici, ki
rešuje ta problem popolnoma.

ITEC MICRO-MIX 4, najmanjši
mešalnik na svetu ki samodejno zazna
razpravljalni mikrofon in zmanjšuje
obseg in glasnost neuporabljenih
mikrofonov

AUTO-MUTE: Ta opcionalna funkcija, znana tudi kot “Voice over Music” ali “ Ducking
Function” omogoča istočasno moderacijo z glasbo, to pomeni da avtomatsko zmanjšuje
glasbo v ozadju .
AUTO-MUTE je vaš "elektronski tonski tehnik", ki v razpravi enega mikrofona samodejno
zniža glasnost glasbe!
Vrednost znižanja se lahko izbira! Ta funkcija se lahko aktivira, tudi če predvajate z
eksterno napravo!
DODATNA OPREMA - ŠIRITEV
ITEC ACTIVE-BASS/AKKU
Poln, bogat zvok pri predvajanju glasbe in dosledno popolno razumljivost govora dosežete z kombinacijo z ITEC ACTIV BOX
in ITEC ACTIVE-BASS/AKKU zvočniki!
Verodostojni zvok tudi pri nizki glasnosti in močan ritem za vaše dogodke.

ITEC ACTIVE BASS/AKKU

Splošna zmogljivost te kombinacije z aku ali AC
delovanjem: + neverjetnih 140 W RMS
Priporočamo za:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gledališčne predstave
Šolske predstave
Poslovne dogodke
Gimnastiko in aerobiko
Predstave
Ritmična. Gimnastika
Modne revije
Playback
Karaoke
Otroške diskoteke

ZVOČNA ŠIRITEV OPREME ZA VELIKE DOGOTKE
Akustična zmogljivost ene same ITEC ACTIVE-BOX zadošča za občinstvo okoli 500 ljudi.
Za ozvočenje večje množice postavite samo še dodatne ITEC ACTIVE-BOX zvočnike!
ENA ITEC ACTIVE-BOX je glavna enota, vsi ostali ITEC ACTIVE-BOX zvočniki so dodatni zvočniki.
Glavna enota je opremljena z radijskim sprejemnikom,CD/MP3/USB-Player/Tuner itd. in lahko povezana z dodatno
predvajalno ali snemalno napravo.
Prenos iz glavne enote za dodatne zvočnike bodisi:
a) preko avdio kabla, na katerega so vsi ITEC AKTIV-BOX zvočniki povezani v seriji ali
b) prek radijske povezave, pri kateri so vsi dodatni zvočniki opremljeni s sprejemnikom, in oddajnikom v glavni enoti.
V tej različici je popolnoma brezžično delovanje vseh zvočnikov mogoče!

OBETAVNI KONCEPT - ITEC GOVORNIŠKI PULT-SUCCESS
ŠIRITEV OPREME ZA ITEC GOVORNIŠKI PULT SUCCESS
Pri velikih prireditvah se lahko akustična izvedba Pulta pomnoži z ITEC ACTIVE BOX . ITEC ACTIVE-BOX je zvočnik z
vgrajenim ojačevalnikom in akumulatorjem. Prenos iz Pulta za zvočnike prek avdio kabla ali udobno in popolnoma brezžičnim
radijskim prenosom.

ITEC ACTIVE-BOX - TEHNIČNI PODATKI

SPLOŠNO
Prenosni, aktivni zvočnik z vgrajenim ojačevalnikom, akumulatorjem, 3-kanalni mixer, električni napajlnik z
avtomatskim napajanjem in visokozmogljivim 2-Way sistemom zvočnikov.
Ojačevalec

75W RMS (ustreza zaradi visoke učinkovitosti sistemu zvočnikov z 200 do 300 vatov moči )
SPL max: 115 dB (zvočna zmogljivost do cca. 500 oseb)
2 Globoko/srednje tonska Konus zvočnika 6 1/2“, 1 CD-Horn 1“
3-Kanalni vgrajen pred ojačevalnik : Mikro/Line-In/Funk
7,5 Ah / 12 V
Vgrajen električni napajalnik z avtomatskim polnilcem
Vgrajena prirobnica za uporabo stojala za zvočnike.35 mm
12 kg
Črna, protiudarni PU-namaz ali naravna bukev

Zvočniki
Vhodi
Visokozmogljivi aku
Polnilec / napajalnik
Postavitev
Teža
Barve
Možnost dodatnih priklopov
Mikrofon
Mikrofon vhod, symmetrični, XLR/Klinke Combo, napajanje 12V
Line-In
Stereo-Cinch -Kassette, CD, MP3, itd.
Line-Out
Stereo-Cinch za snemalne naprave
OPCIJE IN DODATNA OPREMA
Auto-Mute Funkcija
Avtomatsko znižanje glasbe
Brezžični mikrofoni
Možna vgradnja do 2 sprejemnika za brezžične mikrofone (UHF), ločena nastavitev glasnosti
Mikrofoni
Kabelski Mikrofoni npr. ITEC EM 300, ali konfernčni mikrofoni npr. ITEC PA7
Predvajalniki
CD/MP3/USB-Player
Posebaj
Stativ, transportna torba, dodatni avdio kabli

