
 



      FASCINANTNA FUNKCIONALNOST   Perfektni zvok brez vtičnice! 
Zmogljivost ozvočenja do 500 poslušalcev in več. SPL max: 118 dB. 75W/RMS 
Zmogljivost ozvočenja je impresivna. Več sto ljudi, slišijo in razumejo vaše besede . Celotno ozvočenje z 
akumulatorjem v mobilni   škatli. Ojačevalec, mixer, uravnoteženi zvočni sistem, in visokozmogljiv 
akumulator brez vzdrževanja so že vgrajeni. Po želji stranke se sistem lahko opremi z eno ali dvema 
sprejemnikoma za brezžični mikrofon in CD predvajalnik. Možen je tudi novi CD-USB MP3 predvajalnik. Po 
izbiri vstavite CD ali predvajate MP3 in WAV datoteke neposredno iz USB sticka! 

 

PRIMERI RABE 

   
Promocijski dogodki Športni dogodki Aerobica, gimastika, … Koncerti , karaoke 

   
Partije, Event … Modne revije Trening, urjenje Prezentacije 

 

10 ur  Full Power  z akumulatorjem.  
(Z večjim akumulatorjem možno do 20ur) 
OPTIMALNA UČINKOVITOST TO OMOGOČA 
 
Kdorkoli sliši ITEC Power Box se sprašuje, kako je mogoče doseči ta zvok 
in to moč z vgrajenim akumulatorjem. Odgovor je: Optimalna učinkovitost. 
Senzacionalni zvočni sistem in posebej uglašena elektronika ustvarjata ravni 
zvočnega tlaka, za katere je prej bilo potrebnih več sto vatov moči ojačevalnika. 
Samo ITEC Power Box zagotavlja te storitve za polnih 10 ur delovanja z akumulatorjem. 



MOČNI DODATKI 
      ITEC BREZŽIČNI PRENOSNI MIKROFONI 

 

Ročni -Mikrofon Mikrofon za pripnet Headset-Mikrofon 

VOICE OVER MUSIC – AUTO MUTE 

Vaš elektronski tonski tehnik 
 
Ta opcionalna funkcija, znana tudi kot “Voice over Music” ali  
“ Ducking Function” omogoča istočasno moderacijo z glasbo, to 
pomeni da avtomatsko zmanjšuje glasbo v ozadju . AUTO-MUTE je 
vaš „elektronski tonski tehnik“, ki v razpravi  enega mikrofona 
samodejno zniža glasnost glasbe! Vrednost znižanja se lahko izbira! 
Ta funkcija se lahko aktivira, tudi če predvajate z eksterno napravo! 

 

DODATNA OPREMA 

 

Stativ 
 
2 stativa sta na voljo. Poceni, močno standard stojalo z višino 1,5 m ali enostavni     
stativ z ročico do 2 m višine. 

 

    Flightcase 

    Krepak Flightcase omogoča prevoz in zanesljivo ščiti zvočnik. 

 

    CD-MP3-USB-Player 
kombiniran CD MP3 USB player. Predvajanje standardnih CDjev je prav tako 
mogoče, kot igranje glasbene datoteke neposredno z USB stickom! 



      POWER BOX - TEHNIČNI PODATKI 

 

SPLOŠNO 

Prenosno, aktivno ozvočenje, vgrajen je ojačevalec, aku, 3-kanalni mixer, napajalnik z avtomatskim 
napajanjem in visoko učinkovitim / zmogljivim - 2Way sistemom zvočnikov.  

Ojačevalec W / RMS 75W  (ustreza zaradi visoke učinkovitosti sistemu zvočnikov z 200-300 vatov 
moči)  Zvočniki 1 kom. 12“ globoko/srednje tonec, 1 kom CD Horn 

 Zvočni tlak (SPL) SPL max: 118 dB (zmogljivost 500 poslušalcev in več ) 

3-Kanalni PREAMP vgrajen  Mikro/Funk/Aux 

Visokozmogljivi svinčeni 
Akumulator 

20 Ah / 12 V 

Napajalnik / polnilec vgrajen napajalnik 230V, avtomatsko polnjenje, kabel 

Prirobnica za stativ-stojalo Vgrajena prirobnica za uporabo stojala za zvočnike. 36mm 

Mere mm  400 x 580 x 415 

Teža kg  24,1 kg 

Barve Črna, proti udarcev zasčitni poliuretanski premaz  

    MOŽNOSTI DODATNIH PRIKLOPOV 

Mikrofon-vhod symmetrični, XLR/Klinke Combo, 12V 

Line-In 2-krat Stereo Cinch 

Line-Out 2-krat Stereo Cinch za snemalne naprave 

    OPCIJE IN DODATNE OPREMA 

Auto-Mute-funkcija Samodejno nižanje glasnosti glasbe 

Brezžični mikrofoni 
1 ali 2 radijska sprejemnika (UHFali VHF) Oddajnik bodisi ročni 
mikrofon,mikrofon za pripetje ali Head Set. 

Mikrofon Npr. EM-300 kabelski mikrofon 

Predvajalnik CD-Player ali CD-MP3-USB Player 

Razno Stativ-stojalo, Flightcase, zaščitna vreča 
 

 


