
 



 
Serija  ITEC Multipower 75 zajema štiri modele z 2x75 ali 4x75 Watt. Vsi modeli so opremljeni z 
regulatorjem za glasnost na hrbtni strani, "P" tipi so dodatno opremljeni  potenciometrom na sprednji plošči.  
Za preprosti, vendar zelo koristni jasni zunanjostji se skriva visoka kakovost z zelo nizkimi emisijami šuma 
ojačevalnika in  vgrajenim kompresor-limiter. Ti ojačevalniki so namenjeni predvsem za uporabo z  
ITEC-Focus-Line sistemov, vendar enako primerna za številne druge 100 voltne zvočne rešitve  manjše 
moči. Visoka učinkovitost ojačevalne tehnike zagotavlja, da je delovanje tudi pri polni obremenitvi 
neprekinjenega delovanja brez ventilatorja možna. To zagotavlja delovanje popolnoma brez šuma in 
istočasno se izognite nepotrebnim prahom, ki ga  prenaša stalno gibanje zraka.  
 

     ITEC MULTIPOWER 75 SERIJA 

 
 
 

     LASTNOSTI 
• - Vklop / izklop stikalo na sprednji strani  
• - 230V-vtičnica za dodatno opremo  
• - Delovanje brez hrupa, brez ventilatorja.  
• - Nadzor glasnosti na kanal na sprednji strani (2x75P und 4x75P)  
• - Elektronske  symmetrične vhode, XLR  
• - Vse izhodne povezave na  vrstnih prijemalkah  
• - Softstart  -  zavlačevanje vklopa zvočnikov .  
• - Compressor / Limiter  
• - Zaščita pred prostim tekom, kratki stik, nad temperaturo . . . 
• - Vgrajen 100 Volt izhodni transformator 

   

 

 



Enostaven, preprost a močan predstavlja zunanji videz  ITEC Multipower 75 ojačevalnikov.  
Poudarek v teh napravah je očitno v notranji vrednosti. Posebej je treba omeniti odlično razmerje med 
signalom in šumom, visoka učinkovitost in s tem povezano nizko zapravljanje zmogljivosti.. 

ITEC Multipower 75 

 

19 "montažni koti so odstranljivi, tako da napravo lahko uporabljate tudi kot  standartno opremo.  

 

Jasno in pregledno,  elementi za upravljanje in priklope na zadnji plošči.  
Tudi na povezavo s Daljinskim sistemov in varnostne opreme smo pomislili. Tako so možni  alarmni kontakti, 
privzet "daljinski MUTE" vhod za vsak kanal, in po želji možnost daljinskega vklopa in izklopa.  
 

  

 

PRIKLOP VHODOV 
Priključitev vhodov je mogoče bodisi z XLR vtičnico, Jack ( Klinke ) ali terminalom 
vijakov.  

 

PRIJEMALKE 
Prijemalke za priklop zvočnikov. Udobno in prijazno za servisiranje.  

 

VTIKAČ ZA DODATNO OPREMO 
230V vtikač za dodatno opremo, katera se vklopi in izklopi z glavnim stikalom 
ojačevalca. 

  



      MULTIPOWER - TEHNIČNI PODATKI 

 

  

 

TIP MP 2 x 75 MP 2 x 75P MP 4 x 75 MP 4 x 75P 

Napetost napajanja 110 - 230 V, 50/60 Hz 

P out 4 Ohm, W / RMS 2 x 75 2 x 75 4 x 75 4 x 75 

P out 100 V, W / RMS 2 x 60 2 x 60 4 x 60 4 x 60 

Skupno harmonično 
popačenje (THD) 

< 0,05% 

Frekvenčni razpon 25 - 22000 Hz   (80 - 16000 Hz pri 100 V) 

Mere v mm 482 x 88 x 350 (19“, 2HE) 

Teža v kg  4,5 4,5 6,9 6,9 

Delovna temperatura -5° do +40° Celsius 

Max. Moč W 200W 200W 360W 360W 

Vhodna občutljivost  (+3dB) sym.1Veff 

Varnostna vezja DC, kratki stik, nihanje, temperatura 

Hlajenje brez 
 

 


