
 



PODROČJA UPORABE: 
Tako obsežne kot so aplikacije rabe zvočne tehnike, tako prilagodljiv je ta zvočnik.  
Model " Installed " zvočnik se lahko leteče vertikalno in horizontalno montira ali je opremljen z 2 
prirobnicami za stojalo za različne variante ter model, "Mobil" z ročaji. Visoko tonski Rog HF (90 x 60 
stopinj) se zavrti za 90 stopinj in jih je mogoče prilagoditi za Cluster/grozd naloge. Vgrajena pasivna 
frekvenčna kretnja je opremljena z vsemi  zaščitnimi vezji za zaščito pred preobremenitvijo vedno in 
kadarkoli.Vremensko odporno in lepljeno ohišje zvočnika s posebnim poliuretanskim premazom je 
hermetično zaprto. 

ITEC POWERTOP – Različica Mobil je popolnoma vremensko odporen in se lahko namesti celo na 
prostem brez dodatnega pokrivanja ali zaščite. Opcionalna oprema z 100V transformatorjem omogoča 
dolge dolžine kablov z osrednjo razporeditev ojačevalnih sistemov, in to skoraj brez izgub. To je na 
splošno eden "Full Range" zvočnik ki ne pušča neizpolnjenih želja. 
 
OPIS ZMOGLJIVOSTI: 
Nizko  ohmski ali 100 Volt. Visoko zmogljivi zvočnik, opremljen z: 2 x NEODYM 12“ Low/Mid, 1“ 
NEODYM-CD-rog, za linearni verodostojni in avtentični zvok, najvišja učinkovitost 104 dB/1 W/1 m, 
idealen za naloge Full Range ozvočenja, 4 Ohm/600 W  ali 100V/250W, 
Vgrajena pasivna frekvenčna kretnja opremljena z vsemi zaščitnimi vezji, vremensko odporn. 

 
 

   

 



 



 

 

VARIANTE 
Mobil Installed 
Opremljen s trdimi plastičnimi ročaji, 36mm prirobnico za 
stativ, zgoraj in spodaj, gumijaste noge spodaj in ob strani za 
stacking in transport. 

Opremljen z 19 M10 točk za letečo montažo z vrvi ali 
verige vključno s 4  vijaki M10,  

 

 

 

 

STANDARTNA OPREMA  STANDARTNA OPREMA  

SPEAKON-priklop  
na zadnji strani  

Prirobnica za stativ 
spodaj  

SPEAKON-priklop  
na zadnji strain  

“ FLY” 19x M10  
incl. 4 vijake M10. 

 

MODELI POWERTOP-12 / 4 Ohm POWERTOP-12 / 100 V / 250 W 
  Mobil Installed Mobil Installed 

Zmogljivost  W / RMS 600 600 250 250 

Zvočni tlak dB/1 W/1 m 104 104 104 104 

max. zvočni tlak dB 130 130 126 126 

Frekvenčni razpon ± 3dB 100 Hz- 22 kHz 100 Hz- 22 kHz 100 Hz- 22 kHz 100 Hz- 22 kHz 

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

Posebnosti Prirobnica za stativ 
(zgoraj/spodaj) Držaje, 
gumi nogice. 

19x 
Flightpoint M10,  
4x vijak M10 

Prirobnica za stativ 
(zgoraj/spodaj) Držaje, 
gumi nogice. 

19x 
Flightpoint M10,  
4x vijak M10 

Gonilniki - 
NEODYM 

2 kom. TT 12”  
1 kom. CD rog 1”  

2 kom. TT 12”  
1 kom. CD rog 1”  

2 kom. TT 12”  
1 kom. CD rog 1”  

2 kom. TT 12”  
1 kom. CD rog 1”  

Mere (V x Š x G) mm 900 x 520 x 400  

Teža kg  29 29 34 34 

    Barve PU plastificiran črn 

 


