
 



 

Perfektni zvok brez vtičnice ! ! !    75W/RMS. Max. 108dB  (do 200 poslušalcev in več) 
ITEC COMPACT BOX - popoln zvočni sistem z akumulatorjem  v priročni, lahki prenosni škatli. Ojačevalec, mixer, zvočniki in močan akumulator brez 
vzdrževanja  so vgrajeni. All inclusive: Pri ITEC Compact-Box imate vse kar potrebujete za uspešen dogodek. V paket je profesionalni brezžični 
mikrofon (vgrajen sprejemnik) in novi CD-USB MP3 predvajalnik.  Predvajate CD-je ali MP3 in WAV datoteke neposredno z USB Stickom!  In da vašo 
ITEC Compact Box udobno in varno prevozite, je praktična transportna torbica vključena v paketu. 
UPORABA 

• Šolske prireditve 
• Predavanja, seminarji 
• Aerobic, Gymnastik, Fitness, trebušni ples.... 
• Sejmi, razstave, demonstracije izdelkov  
• Izobraževanje 
• Zbor delavcev 
• Jubilej, slavje podjetja 
• in ogromno več ......... 

     POSTAVIT - VKLOPIT - DELUJE 

 

Do 8 ur delovanja z akumulatorjem : 
Pozabite na težavno postavitev in okorno ožičenje ozvočenja.  
 ITEC Compact Box preprosto namestite, vklopite in pripravljen ste.  
Upravljanje je zelo preprosto in kot je za vsa ITEC izdeleke  značilno 
velja  tudi za ITEC Comapct Box popolna razumljivost govora in odlično 
predvajanje glasbe.   In to vse do 8 ur brez vtičnice in kablov.  
Vgrajen visoko zmogljivi akumulator to omogoča!  

 



     MOČNA ORODJA 
    ITEC COMPACT BOX KOMPLET PAKET VSEBUJE 

 

Brezžični mikrofon  

Profesionalni brezžični ročni mikrofon. To pomeni popolno svobodo gibanja za 
govornika. 

Auto Mute  

Samodejno nižanje glasnosti glasbe: ko govorite, sistem samodejno zmanjša obseg 
glasbe. Vrednost zmanjšanja je seveda nastavljivo. 

CD-MP3-USB Player  

Vključno z: kombiniranim CD MP3 USB playerjem. Predvajanje standardnih CDjev je 
prav tako mogoče, kot  igranje glasbene datoteke neposredno z USB stickom ! 

Transportna torbica  

Vključeno v dostavo: kompaktna torbica za ITEC Compact box iz vodoodpornega 
materiala. V velikem stranskem žepu je dovolj prostora za dodatke 

      DODATNA OPREMA  

 

 
Mikrofon za pripnet  

Še bolj vsestranski z dodatnim radijskim mikrofonom. 
To je lahko drugi ročni mikrofon, pa tudi - kot je prikazano zgoraj - mikrofon za pripnet 
ali Head Set (glej desno). 

 
 
Head Set 

Head Set je profesionalna  rešitev za predavanje, kabare, gledališče in šport. Poleg 
navedene standardne slušalke s unidirectional karakteristiko. Ponujamo tudi zelo 
nežne in nemoteče modele v barvi kože. 
 

 
EM-300 Kabelmikrofon 

ITEC Compact-Box ima standartno en vhod za kabelski mikrofon. 
Priporočamo ITEC EM-300 Electret-mikrofon višjega razreda, ki je enako primeren za 
glas, petje in glasbo. 

Box stativ - stojalo 

Zelo lahki stativ tehta le 1,25 kg in ima 188 cm višine. Ko je zložen je dolžina samo en 
meter in se lahko priveže na vrečo, (glej sliko torbica). 



 

      ITEC - COMPACT-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.  
Zmogljivost ojačevalca 75 Watt / RMS  
Zvočniki 1 kom.. 6 1/2“ širokopasovni zvočnik, 1 kom. 1“ Kalottni - visokotonec 
Zvočni tlak  (SPL) max. 108dB (do 200 poslušalcev ) 
Pred ojačevalnik 3-Kanalni: Mikro / Line / Funk 
Visoko zmogljivi svinčeni akumulator 7Ah / 12V 
Napjalnik/ polnilec externi napajalnik 230V, avtomatsko polnjenje 
Prirobnica za stativ-stojalo  25mm 
Mere mm  275 x 430 x 225 
Teža kg  10,9  
Barve črna, proti udarni PU-namaz, UV odporn 
VKLJUČENO V DOSTAVO 
Brezžini mikro naprava profesionalni radijski-ročni mikro, vgrajen sprejemnik 
Predvajalnik CD-MP3-USB-Player vgrajen 
Auto-Mute-Funktion Samodejno nižanje glasnosti glasbe 
Razno Transportna vreča   
MOŽNOSTI DODATNIH PRIKLOPOV 
Mikrofon-vhod symmetrični, XLR/Klinke Combo, 12V 
Line-In 2-krat Cinch 
Line-Out 2-krat Cinch za snemalne naprave 
OPCIJE IN DODATNE OPREMA 

Dodatni brezžični mikro 
dodatni brezžični mikrofon sistem, sprejemnik  se vgrati, oddajnik bodisi ročni mikrofon, 
mikrofon za pripnet ali Head Set.  

Mikrofon EM-300 Kabelmikrofon 
Razno Stativ - stojalo 

 

 

 


