
 



 

 

    „FOLLOW ME“                         Najhitrejši tempo glasbe.  

 

 
Bass zvočniki  se uporabljajo za 
zapolnjevanje nezadostnega basa Full 
Range zvočnikov pri predvajajanju glasbe.  
Zelo pomembna in nujna pa je medsebojna 
optimalna koordinacija sistemov. 
Predstavljamo vam najboljše in na naše 
sisteme prilagojene  Bass sisteme.  
ITEC basi so "hitri kot strela" .   
Z linearno frekvenčno kretnjo in največjo 
učinkovitostjo.   
Zaradi naših visoko zmogljivih 
transformatorjev, so 100V aplikacije na 
voljo že s frekvenco od 40Hz.  

OPCIJA: opremljen s toroidnim 
transformatorjem za 100V uporabo od 
120W do 500W  

    

 

 

 

PODROČJA UPORABE  ITEC POWERBASS 12N -15N -18N 
Subwoofer  ITEC-POWERBASS 12N - 15N IN 18N so posebej  zasnovanI in usklajen  za uporabo s  
ITEC NEODYMLINE, NEOLINE, NEOFOCUS zvočnih vrstic  POWER-LINE, GENUINE, COAX, 
POWERCOAX, POWERTOP in surround zvočniki.  
Zaradi izredno visokega referenčnega zvočnega pritiska, (glej techn. podatki), je pri uporabi teH pasivnIH 
bas  zvočnikOV mogoče doseči  odlično glasbeno reprodukcijo in nizek bas, tudi pri nizki glasnosti. 
Zaradi tega je uporaba z 100 V/120 VA možna brez izkrivljanja frekvenc . 
  



 
 

MODELI 

 

ITEC PowerBass-12N/8Ohm  300W-RMS 
Visoko zmogljiv Bas zvočnik.  Opremljen z: 1x12“ Bass-gonilnikom, pasivno 
frekvenčno kretnjo, vremensko odporno in lepljeno Bassreflex ohišje, proti 
udarcem odporn PU premaz črn.  
Posebej  zasnovan in usklajen  za uporabo s ITEC zvočniki. 

 
ITEC PowerBass-12N/100V  120W-RMS  
Visoko zmogljiv Bas zvočnik. Opremljen z: 1x12“ Bass-gonilnikom, 
pasivno frekvenčno kretnjo, vgrajen  100V/120W Audio-transformator, 
vremensko odporno in lepljeno Bassreflex ohišje, proti udarcem odporn 
PU premaz črn. 
 Posebej  zasnovan in usklajen  za uporabo s . ITEC zvočniki. 

 

ITEC PowerBass-15N/8 Ohm  600W-RMS  
Visoko zmogljiv Bas zvočnik.  Opremljen z: 1x15“ Bass-gonilnikom, pasivno 
frekvenčno kretnjo, vremensko odporno in lepljeno Bassreflex ohišje, proti 
udarcem odporn struktur lak črn,. 
Posebej  zasnovan in usklajen  za uporabo s  ITEC zvočniki. 

 
ITEC PowerBass-15N/100V  120W-RMS  
Visoko zmogljiv Bas zvočnik.  Opremljen z: 1x15“ Bass-gonilnikom, pasivno 
frekvenčno kretnjo, vgrajen  100V/120W Audio-transformator, vremensko 
odporno in lepljeno Bassreflex ohišje, proti udarcem odporn struktur lak -  črn.  
Posebej  zasnovan in usklajen  za uporabo ITEC zvočniki. 

 

ITEC PowerBass-18N/8Ohm  1000W-RMS  
Visoko zmogljiv Bas zvočnik.  Opremljen z: 1x18“ Bass-gonilnikom, pasivno 
frekvenčno kretnjo, vremensko odporno in lepljeno Bassreflex ohišje, proti 
udarcem odporn struktur lak -črn,. 
Posebej  zasnovan in usklajen  za uporabo s  ITEC zvočniki. 

 
ITEC PowerBass-18/100V  500W-RMS  
Visoko zmogljiv Bas zvočnik.  Opremljen z: 1x18“ Bass-gonilnikom, pasivno 
frekvenčno kretnjo, vgrajen  100V/120W Audio-transformator, vremensko 
odporno in lepljeno Bassreflex ohišje, proti udarcem odporn struktur lak -  črn.  
Posebej  zasnovan in usklajen  za uporabo s  ITEC zvočniki. 

 

 

 



ITEC BASS SISTEMI PASSIV - Tehni čni podatki  

 

OPCIJA: opremljen s toroidnim transformatorjem za 1 00V uporabo od 120W do 500W  
 

MODELI 8 Ohm POWERBASS 12N POWERBASS 15N POWERBASS 18N 

Zmogljivost  W / RMS 300W/RMS 600W/RMS 1000W/RMS 
Zvočni tlak dB/1 W/1 m 102 103 103 
Max. zvočni tlak dB 127 131 133 
Frekvenčni razpon ± 3dB 42 Hz-300 Hz 37 Hz-200 Hz 36 Hz-150 Hz 
  
Ohišje Ohišje iz  vezane plošče, kritje zvočnika, odporno na udarce , strukturlak 
Gonilnik 1 kom. TT 12” Neodym 1 kom. TT 15” Neodym 1 kom. TT 18” Neodym 
Mere (V x Š x G) mm 560 x 367 x 560 700 x 450 x 680 750 x 500 x 745 
Teža kg  25,5 40 48 
Barve Vremensko odporen, PU plastificiran, črn  

 

 

 
 

 


