
 



 
 

 

Zmogljivi "full range" zvočniki so nepogrešljivi v 
večjih barih, restavracijah, tematskih parkih in 
razvejanih prostorih za dogodke kot so muzeji. 
Ločeni bas zvočniki pogosto zaradi prevelike 
oddaljenosti povzročijo  zvočne zamude "Top's" 
in tako izkrivljajo zvok ( Delay*s). 
GENUINE je, kot že ime samo pove, popolnoma 
verodostojen "full range" zvočnik.  Svojo funkcijo 
opravlja brez dodatnih bass zvočnikov !  

PODROČJA UPORABE 
 
Studio monitor par excellence! GENUINE 2 je verodostojen .  
Ta zvočnik lahko v vsakem trenutku sledi  električnemu signalu v fazi, ravni in frekvenci.  
To je doživetje poslušanja posebne vrste. 
Sedaj tudi laiki slišijo, ali je prišlo  v snemalnem studio do napak in če je bil tonski inženir opremljen z 
dobrim monitorjem.  
Aplikacije: snemalni studiji, High End doma (stereo ali surround), ekskluzivno ozvočenje v barih in 
restavracijah.  
 

 

 

 

 

 



 
OPIS ZMOGLJIVOSTI 
Studio monitor par excellence 

• Verodostojen avtentičen zvok  
• High-Power 2-Way-System s pasivno frekvenčno kretnico  
• 2 Modela:100W/4Ohm in 50W/100V  
• Odporen na vlago 

 

    MODELI 

 

ITEC Genuine-2 / 4 Ohm 
Studiomonitor, 2-Way-System s pasivno frekvenčno 
kretnico 
Vremensko odporen  100V/50 Watt. 
2 x 6,5“ Nizkotonski zvočniki + 1 CD - Horn 1“. 
Mere: 47 x 20 x 22 cm, Teža: 6,3 kg. 
Kritje iz blaga 
 
ITEC Genuine-2 / 100V 
Studiomonitor, 2-Way-System s pasivno frekvenčno 
kretnico 
Vremensko odporen  4 Ohm/100 Watt. 
2 x 6,5“ Nizkotonski zvočniki + 1 CD - Horn 1“. 
Mere: 47 x 20 x 22 cm, Teža: 5,9 kg. 
Kritje iz blaga 

 

 

 

 
 
 
 

STANDARDNA OPREMA  -  DODATNA OPREMA 

Speakon (Opcija) Prijemalka (Standard) 
Prijemalke za priklop (Standard pri 

100 V) s preklopom zmogljivosti 
Vijak priklop  (Opcija) 

Montažni koti  kratki) (Standard) 
Mere:9 x 6,5 cm 

Montažni koti Veliki 
 (Opcija) omogoča večji nagib 
zvočnika Mere: 18,5 x 13,5 cm 

Zasuk -nagib  
( opcija ) črno ali belo 

Prirobnica za stojalo  
(Opcija) Ø 36mm 

 



        GENUINE – TEHNIČNI PODATKI 

 
 

 

MODELI ITEC GENUINE-2 / 4 Ohm ITEC GENUINE-2 / 100 V 

Zmogljivost W / RMS 100 50 

Zvočni tlak dB/1 W/1 m 95 

max. zvočni tlak dB 115 112 

Frekvenčni razpon ± 3dB 70 Hz - 20 kHz 

Vgrajen preklop zmogljivosti W - 50 / 25 / 12,5 / 6,75 

Ohišje Ohišje iz vodoodporne vezane plošče, vsi gonilniki vremensko odporni,  kritje 
zvočnika odporno na udarce  (pocinkan, plastificiran) 

Gonilnik 2 kom. TT 6,5” Konus 
1 kom. CD rog 1”  

Mere (V x Š x G) mm 470 x 200 x 220 

Teža kg  5,9 6,5 

Barve Struktur lak bel, ali črn 
 

 

 

 

 


