
 



 

Morda iščete monitor zvočnik za 
odre, vendar mora biti primeren in 
izpolniti Full Range aplikacije tudi za 
manjše dogodke, z verodostojno 
reprodukcijo zvoka, zlahka za 
prevažati in z poliuretanskem 
premazom proti udarcem odporen. 

 
MONITOR 12 / NEO je ta pravi!  
 
Mobilna različica je opremljena z 
prirobnico za stojalo, različica 
"Installed" lahko z stabilnim 
nosilecem elegantno nameščate na 
stene in strope, ali z vključnemi 
držaji za montažo na vrvi ali verigi, 
"fly". 

     PODROČJA UPORABE 
 
Po možnosti majhno in lahko vendar zelo stabilno in opremljen z robustno prevleko površine, z ročaji, prirobnico za stativ, 
"neprebojno" frekvenčno kretnjo in da je zmožen za reprodukcijo verodostojnega  zvoka na visoki ravni zvočnega tlaka. 
Te so bile zahteve za naš oddelek razvoja. In poleg tega elegantno zavit v monitor ohišju:  
Zdaj s ponosom predstavimo:  We now proudly present: 
 
NOVI ITEC MONITOR 12/NEO    Dve različici ohišja in variante opreme so na voljo:  

“MOBILNA“ različica: Narejena za  monitoring-naloge na dogodkih v živo na odru in kot "mali" Full Range zvočnik  za dogodke 
je popolno sposoben  za predvajanje glasbe kot tudi govora. (z odličnim razumevanjem govora).  
 
“INSTALLED“ različica: Narejena za trajno vgradnjo v večnamenskih dvoran, stadione,  klubih, barih, restavracijah  
in tematski parkih. 
 

  



     OPIS ZMOGLJIVOSTI 
Nizko ohmski ali 100V  

 

Visokozmogljivi zvočnik :  Bassreflexystem, 

 
Opremljen z: 12“ NEODYM-Konus zvočnik,  
1“ NEODYM-CD-Horn,  
linearni verodostojni avtentični zvok, 
visoka učinkovitost: 100dB/1W/1m, 
idealen za naloge Full Range ozvočenja  
Zmogljivost: 300 Watt/8 Ohm ali  
120W/100 V (250W/100V po naročilu) 
 
 

 

      VARIANTE 

MOBIL INSTALLED 
Opremljen s trdimi plastičnimi ročaji, 36mm prirobnico za 
stativ, zgoraj in spodaj, SPEAKON priključki. 

Opremljen z 8 M10 točk za letečo montažo z vrvi ali verige 
vključno z 4  vijaki M10, ali za fiksno montažo z montažnim 
držalom. 

  
STANDARTNA OPREMA - DODATNA OPREMA  

SPEAKON-priklo p  Prirobnica za stativ  Montažno držalo  8 x  M10 incl. 4 vijakov   M10. 
 

 



 

 

  ITEC MONITOR 12/NEO Tehnični podatki 

 

MODELI MONITOR 12/NEO / 8 Ohm MONITOR 12/NEO / 100 V / 120 W 
  Mobil Installed Mobil Installed 

Zmogljivost  W / RMS 300 300 120 120 

Zvočni tlak dB/1 W/1 m 101 101 100 100 

max. zvočni tlak dB 126 126 122 122 

Frekvenčni razpon ± 3dB 68 Hz- 22 kHz 68 Hz- 22 kHz 68 Hz- 22 kHz 68 Hz- 22 kHz 

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

Gonilniki -  
NEODYM 

1 kom. TT 12”  
1 kom. CD rog 1”  

1 kom. TT 12”  
1 kom. CD rog 1”  

1 kom. TT 12”  
1 kom. CD rog 1”  

1 kom. TT 12”  
1 kom. CD rog 1”  

Mere (V x Š x G) mm 473 x 450 x 450 

Teža kg  21 21 23 23 

Barve PU črn 


