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ITEC TWIN-BOX Brezžičen. Ultra lahek, samo 5,6 kg. Do 8ur brez napajanja . Do 500 poslušalcev in ve č. 
Vgrajen 3-Kanalni mikser. Edinstven na čin vrtenja zvo čnikov. ....  
Leta 1985 smo kot prvi razvili lastnega procesijskega ojačavalnika.  In tako smo postali podjetje za proizvodnjo.  
V nekaj letih se je ta procesijski ojačevalec prodal več tisočkrat po vsej Evropi. 
Veliko bolj ali manj uspešne imitacije so nam kmalu potrdile uspeh te ideje. TWIN BOX je pa na tržišču “EDINSTVEN” in že 
več kot 2 desetletja brez konkurence.  ITEC Twin Box je bila posebej razvita za uporabo in želje cerkvenega področja.  

 
FASCINANTNA FUNKCIONALNOST  Visoko zmogljivo prenosno-mobilno ozvočenje v žepnem formatu. 
Zmogljivost ozvočenja je impresivna. Več sto ljudi, slišijo in predvsem razumejo vaše besede.  
Ali pri procesijah, mašah na prostem, na pokapališču, pri ogledu, potovanju, obisku mest, ta mala naprava je vedno z vami in se v trenutko 
prilagaja pogojem.   Edinstven  način vrtenja zvočnikov to omogoča! 

   
TWIN BOX enostavno ogriniti:  
Za vodenje in majhne procesije: Ogrnite 
Twin Box s praktično naramnico  in 
predhodni in poznejši udeleženci bodo 
skrbno sledili vašim besedam .  
Z brezži čnim mikrofonom ste v celoti 
gibljivi in to popolnoma brez kablov.  

TWIN-BOX enostavno nositi:  
Za večje skupine in število udeležencev je 
prednost Twin-Box-a da jo lahko nad glavo 
zraven nosite. Če to želite narediti 
uporabite stativ.  
Zvok se tako prosto širi in vaš glas se 
sliši po ve č sto metrov.   

TWIN-BOX postavljena:  
V dvorani, ob dogodtku na travniku ali 
poslovitji na pokopališču. Postavite Twin-Box 
enostavno na stojalo, priključite po potrebi še 
en mikrofon ali CD predvajalnik in  
imeli boste najboljši zvok za vaš dogodek.  

 
Prenosno, aktivno ozvo čenje z edinstvenim "zasukom". Vgrajen je oja čevalec, akumulator, 3 -kanalni mixer, zunanji napajalnik z  
avtomatskim napajanjem in visoko u činkovitim sistemom zvo čnikov.  
   Ojačevalec W / RMS    75W RMS (ustreza zaradi visoke učinkovitosti sistemu zvočnikov z 200 do 300 vatov moči) 
   Gonilniki - zvočniki    2 fullrange Konus zvočniki 6 1/2“ 
   Zmogljivos t   SPL max: 113 dB (zmogljivost ozvočenja do cca.500 poslušalcev  in več. 
   3-Kanalni PREAMP/MIXER vgrajen    Mikrofon / Line / Brezžični mikrofon 
   Visokozmogljivi Akumulator    3,5 Ah / 12 V 
   Mere mm    450 x 190 x 185 mm 
   Teža kg    Samo 5,6 kg 
   Barve    Črna, proti udarcem zasčitni poliuretanski premaz  
   OPCIJE IN DODATNA OPREMA  
   Brezži čni mikrofoni    Možnost vgradnje do 2- brezžična mikrofon sprejemnika  (UHF ali VHF )  
    Kabelski Mikrofoni, Stativ, vreča, transportna torbica,  naramnica za mikrofon 
    DODATNE MOŽNOSTI   Mikrofon vhod, simetrični, XLR/Klinke Combo, Fantomska napetost 12 V, Stereo-Chinch, … 

  POKLIČITE na: 041 996 535  
 



ITEC ZVOČNIKI – VISOKO KAKOVOSTNI ZVOK IN RAZUMLJIVOST BREZ KOMPROMISOV 

 

 FOCUS zvočniki  -  Nadzorovan zvok:  
projekcija zvoka iz ene točke. 
Ali je mogoče ozvočiti glavno ladjo Cerkve s popolnim zvokom iz ene 
točke?   Da,   pogosto in veliko bolje, kot z velikim številom zvočnikov 
konvencionalnega ozvočenja!  
Iz  le ene ali dveh točk je možno pridobiti najboljši zvok in razumljivost, tudi v 
najbolj oddaljeni vrsti sedežev.   
Digitalna tehnologija  ITEC FOCUSCONTROL odpira nove akustične 
različice za odmevne prostore. Nadzorovan zvok: projekcija zvoka iz ene 
točke. S to pionirsko tehnologijo iz ITEC je možno ozvočiti  velike površine 
enako glasno in z najboljšo razumljivostjo govora iz samo ene točke, ne da bi 
po nepotrebnem spodbujali odmevnice prostora. 
V velikih cerkvah in katedralah je, kot pove že samo ime, zelo "odmevno". 
Posledica je, da zvok, tj. zvočna energija, ki nastaja v prostoru, množično 
reflektira na stenah, tleh in stropu. Zato traja kar nekaj časa, da se odmevni 
čas zmanjša. To je ugodno za cerkveno glasbo in zborovsko petje, ni pa 
primerno za govor. Ker teh prostorov ni mogoče spreminjati po volji s 
kasnejšimi gradbenimi spremembami, je potrebno poiskati ustrezno 
akustično rešitev.  
REŠITEV SE IMENUJE : ITEC FOCUS zvočniki npr. ITEC NEOFOCUS 

www.itec.si          Tel.: 041 996 535   

 

 NEOLINE - VISOKO ZMOGLJIVE ZVOČNE VRSTICE  
POSEBEJ RAZVITI za cerkve ter sakralne objekte.  
Certificirana zagotovljena kakovost za dosledno, neprekinjeno delovanje za 
več desetletij. Pri razvoju  tega zvočnika je bil največji izziv razviti ter zgraditi 
ozek, eleganten, udoben ter splošno majhen zvočnik. Zanj je značilno, da 
lahko v polni meri, ter brez skrbi tekmuje z zvočnimi tlaki in dinamičnim 
razponom z velikimi zvočniki.  
Zaradi našega edinstvenega programa za akustične simulacije in izbiro na 
svetu najučinkovitejših neodim (Neodym) pretvornikov zvoka, nam je uspelo 
ustvariti senzacionalen izdelek za občutljive aplikacije: 
ITEC NEOLINE 4 – 8 – 16  

• Kristalno čist perfekten zvok v akustično zahtevnih prostorih.  
• High Power 2 ali 3 Way sistem s pasivno frekvenčno kretnjo.  
• Najvišji zvočni tlak pri najmanjših dimenzijah.  
• 3 modeli različnih velikosti ter zmogljivosti.  
• Vgrajen preklop zmogljivosti.  
• ……. 

Na voljo so seveda  tudi vremensko odporne različice. 
www.itec.si          Tel.: 041 996 535   

 

 ITEC NEOSLIM    2 - 4 - 8 - 16 

Elegantni vitki design, visoko kakovostni zvok ter razumljivost  
brez kompromisov !  
POSEBEJ RAZVITI za Cerkve, ter sakralne objekte.  
Ti zvočniki so kot celotna  NEOSLIM serija  optimizirani za govor. 

• Kristalno čist, perfekten zvok  v akustično zelo zahtevnih prostorih. 
• High Power 2 ali 3 Way sistem s pasivno frekvenčno kretnjo. 
• Najvišji zvočni tlak pri najmanjših dimenzijah. 
• 4 modeli različne velikosti ter zmogljivosti. 
• Praktični priklopni terminal 
• Vgrajen preklop zmogljivosti. 
• Montažni pribor. 
• Vse RAL barve po želji možne. 
• Posebne dolžine in izvedbe po želji. 
• Premišljen design, različne variante montaže in pritrditve 
• Aluminijasto ohišje: zelo robustno in zelo lahko (enostavna vgradnja) 

www.itec.si          Tel.: 041 996 535  
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ITEC OJAČEVALNIKI  –  ITEC AUDIO PROCESSING  

 

 ITEC   POWERMIX 6/3 digital 
EN ZA VSE: 
Celoten sistem ojačitve v elegantnem stand alone ohišju.  
Šest Audio vhodov, tri Audio izhodov in možnost drugega 
integriranega ojačevalnika.  
Kot samostojna enota ali za 19” namestitev primerna.  
Touch Screen delovanje in možnost daljinskega nadzora 
preko RS232 vmesnika.  
Prosta konfiguracja preko brezplačne programske 
opreme!  
Audio vhodi: 5 x simetrični XLR, Mic/Line IN 1 x Cinch   
Avdio izhodi: 2 x simetrični, Line-OUT 1 x Cinch, 2 x XLR, 20dB  
1 x RCA  
Ojačevalec: 1 x 75 W RMS vgrajen.  
DSP: parametrični EQ, zamude, matrix, itd.    
Vmesniki: 2 x RS-232.  
Po želji vgrajen LAN.  
Mere: 19”, 3 HE (3U). 
BARVE:  Standard, srebrna ali črna. 
 
Inovativne poudarke že prikaže uporabniški zaslon.  
Namesto običajnih drsnih potenciometrov skrbi z zaslonom 
na dotik za maksimalno udobje in zagotavlja enostaven in 
jasen dostop,  varen tudi za laike. 
 
Različni pogoji zahtevajo različne nastavitve.  
Do štiri različne splošne nastavitve je mogoče pripraviti ter 
shraniti in so na dotik na voljo.  
Navadni napis besedila, razumljivo in preprosto zelo olajša 
upravljanje. 
 

   

       

 ITEC MULTIPOWER OJAČEVALNIKI  

Krepki in zanesljivi, za stalno uporabo v profesionalnem 
ozvočenju.  
Vgrajen limiter, temperaturno krmiljen ventilator, daljinsko 
upravljanje, alarm stik, itd…  
Od 75 W do 3200W RMS, primerni tudi za 100 V linije. 

   

         

 ITEC AUDIO PROCESSING  
NAPRAVE MULTIMIX 8/4 DIGITAL itd.  
ZA DIGITALNO OBDELAVO AUDIO SIGNALA. 
Najobsežnejša strokovna obdelava audio signalov, 
DIGITALNI Avdio mixerji vrhunske kakovosti za 19” Rack 
vgradnjo. 

   

        

 ITEC FOCUS CONTROL  
KRMILJENE NEOFOCUS ZVOČNIH VRSTIC 
Krmilnik za ITEC NEOFOCUS zvočnike.  
Poleg osmih avdio izhodov vsebuje FOCUS CONTROL tudi štiri 
popolne audio vhode, tako da dodatnega mešalnika za manjše 
aplikacije ne potrebujete.  
Prosta konfiguracija preko programske opreme!   

 

www.itec.si     Tel.: 041 996 535 
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ITEC MIKROFONI ZA CERKVE 

 

Samo najboljši mikrofoni so dovolj dobri !  I 

 

 Zlasti v cerkvenih zadevah se postavijo  
najvišje zahteve pri  mikrofonih.  

Naj  ne bi bili prevec vidni in naj bi imeli velike razdalje 
govornega polja. 
Naj bi bili uporabni tako za govor, petje, glasbo, mobilni in 
v veliki meri neobčutljivi na mikrofonijo (Feedback). 

ITEC vam  ponuja veliko izbiro mikrofonov za oltar, ambon, zbor 
in glasbene skupine.  
Mi uporabljamo  le  visokokakovostne mikrofone  
(Elektret-Kondenzator mikrofone). V primerjavi s tradicionalnimi 
dinamičnimi mikrofoni  imajo naslednje prednosti: 

• Veliko večje razdalje govornega polja in  ohranitev 
enakomernega zvoka 

• Večja  odpornost na povratne informacije  
(mikrofonija- manj hitro "žvižganje") 

• in elegantna oblika, saj so kapsule relativno veliko 
manjše 

 ITEC Mikrofoni za Cerkve  

• Visokokakovostni Elektret-Kondenzator-Mikrofoni za 
Oltar, Ambon, Zbor in glasbene skupine.  

• Veliko govorno polje in elegantni, nevsiljiv design.  
• Boundary - mejni mikrofoni ali posebno usmerjeni 

mikrofoni za oltarje.  
• Konferenčni mikrofoni  v različnih dolžinah in barvah. 
• Brezžični mikrofoni, profesionalni in kakovostni.   

ITEC  brezžični mikrofoni so  v smislu dobrega zvoka, dinamike, 
varnost  motnjah ter obseg uporabe idealni in na naj novejšem 
stanju tehnike. 
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       MULTI MEDIA za Cerkve, Župnijske dvorane in seminarske sobe. 

 
   

 

 Dandanes je sodobna moderna VIDEO oprema za Cerkve, 
župnijske dvorane, domove duhovnost, za izobraževanje in 
seminarje bistvenega pomena.  
Toda tudi za manjše prostore, kjer potekajo predavanja z 
avdiovizualno opremo in župnijske dvorane.  
Multi Medijska tehnologija postaja vedno bolj pomembna. 
Uporaba sodobne tehnologije v cerkvi ni kar tako.  
Ta Multi Media Mobil je vendar več kot le pripomoček in zato 
obstajajo dobri in močni argumenti.  
To nam kažejo pozitivne povratne pohvale in informacije  številnih 
zadovoljnih strank. 

ITEC Multi-Media Mobil je odlična rešitev za mobilno in visoko 
prilagodljivo razporeditev.  
V mobilnem stojalu se po individualni konfiguraciji vgradi celotna 
tehnologija medijev z ozvočenjem, brezžični mikrofon, LCD 
projektor, DVD in VHS predvajalnik itd.  
Srce sistema je centralni  brezžični daljinski upravljalnik. Brez težav 
menjate iz DVD-predstavitve  na  Power-Point presentacije, 
predvajate glasbo v ozadju med tem pa govorite o predstavitvi z 
brezžičnim mikrofonom. 
Krmiljenje se zmanjša na resnično potrebne funkcije, je jasna in 
samoumevna.  
To je ključnega pomena za uspeh.   
Kdo pa ima v vsakem primeru tehnika ob strani?  
Uporaba - Aplikacije: 

• Predvajanje filma  (iz DVD ali videja).  
• Predstavitve z računalnikom (Laptop) 
• Predavanje in okrogle mize.  
• Seminarji, tečaji, usposabljanje in še veliko več.. 

 
 

Za vaš MULTI MEDIA MOBIL PO INDIVIDUALNI KONFIGURACIJI  nas  kontaktirajte  na  041 996 535 
 

www.itec.si     Tel.: 041 996 535                                      ITEC AUDIO MADE IN AUSTRIA      
Veselimo se uspešnega sodelovanja z vami, za katerega smo zainteresirani, usposobljeni in na podlagi prejetih 
priznanj  "SINUS AWARD 2010", "TRIO 2011"  za naj inovativno podjetje leta, ter certifikata kakovosti ISO 2008:9001 
tudi zaupanja vreden partner.                  Priporočamo ogled referenc na    www.itec-audio.si 
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