
 



 

 

Popolna interakcija 
oblikovanja in verodostojnega 
zvoka.  

Monitor 6 je sposoben 
reproducirati mirno glasbo v 
ozadju, kot tudi "glasna" 
sporočila, z najvišjo 
razumljivostjo govora. 

Klasična zasnova zvočnika  v 
monitor obliki  in možnost 
individualne površine modelov 
v vseh RAL barvah 
omogočajo kakovostno 
napravo tudi v arhitekturno  
težavnih okoljih.  

  

PODROČJA UPORABE 
Sistem zvočnikov, ki lahko reproducira v celotnem območju poslušanja enakomeren in natančen zvok, 
mora imeti določene minimalne velikosti in postavitve. V našem primeru 6,5 "(165mm), bas-srednje tonski 
zvočniki kombinirani  z 1" (25,4 mm) kalotnim visokotoncem.  
Zaradi dobre vključitve sistema v arhitekturo,  smo se odločili za asimetrično oblikovanje ohišja, znano tudi 
kot monitor ohišje. To omogoča elegantno namestitev zvočnikov  na stene in strope , brez posredovanja v 
arhitekturo.  
Aplikacije so raznolike: Ozvočenje trgovskih centrov, restavracije, bari in konferenčne sobe,  multimedijske 
aplikacije in instalacije za domači kino itd. … 

 



 

OPIS ZMOGLJIVOSTI 
 

 

Bass Reflex  System 6.5 "woofer  
1" Kalotni visokotonec, rog  
pasivna frekvenčna kretnica z različnimi zaščitami, 
odlična učinkovitost.  
Moč: 60 watt / 8 ohm, ali 50 Watt/100 V z integriranim  
5-port Power Switch  

MODELI 
 
 

ITEC MONITOR 6/8Ohm 
Verodostojen mali PA zvočnik, 6.5 "globoko/srednjeton  
1" kalotni visokoton, bass-reflex ohišje, rešetka, ravnanje z 
močjo 60W / 8 Ohm. Opcionalna oprema: montažni koti, 
speakon priklop, zasuk –nagib.  
Mere: 28,5 x 20 x 22 cm. Teža: 3,70 kg 
 
ITEC MONITOR 6/100V 
Verodostojen mali PA zvočnik, 6.5 "globoko/srednjeton  
1" Kalotni visokoton, bass-reflex ohišje, rešetka,  
ravnanje z močjo 50W / 100 V 5-port Power Switch  
Opcionalna oprema: montažni koti, Speakon priklop, 
zasuk-nagib . 
Mere: 28,5 x 20 x 22 cm. Teža: 4,1 kg 
 

 
 

 

 

      STANDARDNA OPREMA - DODATNA OPREMA 

Montažni koti (Standard) Prijemalka (Standard) 
Prijemalke za priklop (Standard pri 100 

V) s preklopom zmogljivosti 
Opcija  Vijak priklop  

Opcija -Prirobnica za stojalo 
Ø 36mm 

Opcija -  zasuk - nagib   črno ali belo Opcija    črno ali belo 
 

 

 



      ITEC MONITOR 6 Tehnični podatki 

 

 

MODELI ITEC MONITOR 6/8Ohm ITEC MONITOR 6/100V 

Zmogljivost W / RMS 60 50 

Zvočni tlak dB/1 W/1 m 90 

Max. zvočni tlak dB 106 104 

Frekvenčni razpon ± 3dB 100 Hz - 16 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 1 kom. 6,5” Konus 
1 kom. 1” Kkalotni visokotonec 

Mere (V x Š x G) mm 285 x 200 x 220 

Teža kg  3,7 4,1 

Barve Struktur lak bel ali PU plastificiran črn  
 

 

 


