
 



ITEC POWERSPOT/6/T 
   

 
OPIS ZMOGLJIVOSTI 
ITEC PowerSpot/6/T je 2-Way zvočnik za visečo montažo iz stropa v prostorih z visokim odmevom. Z izkazano FOCUS 
tehnologijo dosežemo enakomerno širok kot na srednjih in visokih frekvencah, hkrati se z ledvično karakteristiko sevanja pri 
nizkih frekvencah zvočna radiacija nazaj zmanjšuje, ki učinkovito zatreti moteče refleksije s stropa. Torej, je možno z majhno 
število ITEC PowerSpot/6/T doseči zelo visoko razumljivost govora tudi v akustično težkih prostorih. Visoka učinkovitost  ITEC 
PowerSpot/6/T (93 dB pri 1W / 1 m) pri tem omogoča stroškovno ugodne sisteme ojačevalnikov z učinkovito nizko skupno močjo. 
Za predvajanje glasbe v visoki glasnosti priporočamo kombinacijo z našimi Subwooferji ITEC Powerbass8. 
 

LASTNOSTI  PODROČJA UPORABE 
• 2-WAY zvočni sistem z poudarkom na FOCUS tehnologija  

• 160° kot sevanja zvoka  

• Popolna disperzija zvoka tudi pri majhnem številu zvočnikov  

• Visoka učinkovitost  

• 6,5 col Bas 1 col tweeter  

• Zmogljivost 120 Watt pri 8 Ohm in 100 V različicah  

• Standardne barve črno-bela 
 

 • Trgovin, trgovski centri  

• Razstave, sejmišča, muzeji 

• Konferenčne dvorane 

• Gastronomija 

• Dvorane, hale … 

RAZLIČICE   

• ITEC PowerSpot/6 bel RAL 9010, Lak 
• ITEC PowerSpot/6 črn RAL 9005, Lak  
• Druge barve in posebne različice po želji. 

 • ITEC PowerSpot/6/T bel 
• ITEC PowerSpot/6/T črn 
• (z 100 V-transformatorjem, Moč 7,5/15/30 Watt) 

   

TEHNIČNI PODATKI  MERITVENI DIGRAMI 
 
 
 

Model ITEC POWERSPOT /6/T 
Princip delovanja 2-WAY zvočni sistem z FOCUS tehnologijo  

Oprema 6,5 col Bas 1 col tweeter  
Frekvenčni razpon 120 …. 20.000 Hz 

Impedanca 8 Ohm 
Obremenitev 60 W RMS / Programm 120 W 

Zvočni tlak    93 dB/1W/1m, max. 114 dB 
100V različica Max. 107 dB 

Kot sevanja 160° (-6dB do 5 kHz) 
Mere premer 180 mm x 280 mm. 
Teža 2,8 kg 

 

 

 
ITEC PowerSpot/6 Sens. 2,83V/1m: 89 db (100-10k) 125 Hz – 20 
kHz (-6 dB) full space 

 

 
ITEC PowerSpot/6 RL  full space Directivity Plot 
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