
 



 

 

 



 

 
Representativni design z vgrajenim ozvočenjem. 
Profesionalna naprava za profesionalno rabo. 

• - Popolnoma neodvisno od omrežja  z vgrajenim  visokozmogljivim akumulatorjem.  
• - V 30 sekundah postavljen in pripravljen za vaš govor ali predstavitev. 
• - Opremljen z najnovejšo digitalno tehniko. (Powermix 6/3 digital)  -  Močna akustična zmogljivost do 500 poslušalcev  
• - Enostavno in varno krmiljenje. Samodejno prilagajanje sistema na akustične značilnosti prostora. Vgrajen GONG modul. 
• - V dvorani in na prostem, v vsakem primeru pripravljen za obratovanje. 
• - High End visoko kakovostno ozvočenje - zvočni sistem za popolne prireditve. - Znan za odlično razumljivost govora. 
• - Krmiljenje preko TOUCH SCREEN zaslona. 
• - Možnost vgradnje do 3 profesionalnih brezžičnih mikrofon sistemov. 
• - Top  izdelek avstrijskega razvoja in  proizvodnje.   - Garancija: 3 leta. 

 



 

Nova zasnova pulta PRESENCE. Jasnost in preglednost. Te zahteve izpolnjuje ITEC govorniški pult PRESENCE dvakrat: v svoji zasnovi, kot tudi 
v oblikovanju zvoka. Vaš akustično uspešnen nastop zaradi videza, jasnosti govora, ter HIGH END zvokom med predvajanjem glasbe. Eleganca in 
sodobno oblikovanje poudarja izraznost in dinamičnost vsakega govornika. Dobro premišljena funkcionalnost daje občutek varnosti in udobja.  In 
nenazadnje, prijetna verodostojna reprodukcija vašega glasu prispeva k blaginji pri predavanju! 

 

 
BREZ KABLA IN SVOBODNO: Neodvisen od električnega omrežja! To pomeni, da je 
enostaven za uporabo kjerkoli - tudi na prostem - brez dolgotrajnih priprav. Izkoristite 
absolutno svobodo gibanja z uporabo do treh brezžičnih mikrofonov.  

Profesionalni brezžični ročni mikrofon.  
To pomeni popolno svobodo gibanja za 
govornika. 

 

Head Set je profesionalna  rešitev za 
predavanje, kabare, gledališče in šport. 
Poleg navedene standardne slušalke z 
unidirectional karakteristiko.  
Ponujamo tudi zelo nežne in nemoteče 
modele v barvi kože. 

 

Mikrofon za pripetje, Lavalier mikrofon.  
Še bolj vsestranski z dodatnim radijskim 
mikrofonom.  
To je lahko drugi ročni mikrofon, pa tudi - 
kot je prikazano zgoraj - mikrofon za 
pripetje ali Head Set. 

 

 



  
OPCIJA: 
WLAN - DALJINSKO KRMILJENJE preko ®iPad ali ®iPhone! 
Daljinsko  upravljanje in  nadzor Pulta se lahko izvede tudi  prek ®iPad 
ali ® iPhone!  Brezžično lahko izberete glasnost,  ustrezno prilagoditev 
zvoka ali preveriti preostalo zmogljivost akumulatorja. To inovativno 
tehnologijo je možno nadgraditi pri vseh  modelih od letnika 2005. ® 
iPhone ® in iPad  sta registrirani blagovni znamki Apple computer, Inc.. 

 OPCIJA: 
Vgrajena BLUTOOTH POVEZAVA  
za predvajanje glasbe. 

 

 

 
OPCIJA: 
Vgradni USB-Player / Recorder  za predvajanje glasbe ali snemanje 
celotnega govora. 

 PRIKLOPI:  
Pregledno in enostavno priklopno polje za razne zunanje ali dodatne 
naprave. 

 
BARVA  ALI  FURNIR  PO ŽELJI:  ITEC GOVORNIŠKI PULT PRESENCE je možno dobiti v posebni barvi ali furnirju, v skladu z zahtevami kupcev. 
POSEBNE ŽELJE, POSEBNE IZVEDBE: Poleg naših standarnih modelov razvijamo, ter proizvajamo posebne govorniške pulte po meri: Z, ali brez 
vgrajenega zvočnega sistema. 

 



 

DODATNA OPREMA - ZA VEČJO ZMOGLJIVOST. 
Za velike prireditve se lahko akustična izvedba Pulta PRESENCE  pomnoži,  z aktivnimi zvočniki  ITEC ACTIVE BOX. 
ITEC ACTIVE BOX je zvočnik z vgrajenim ojačevalnikom in akumulatorjem. Prenos iz Pulta do zvočnikov  preko avdio kabla, ali pa  udobno in 
popolnoma brezžično z radijskim prenosom. 
 

 
PERFEKTNI  DODATEK OZVOČENJA V DVORANAH IN HALAH. 
Govorniški Pult PRESENCE je mogoče popolnoma vključiti v tehnični pristop obstoječih ali načrtovanih zgradbah. Za strokovno povezavo je vgrajen 
uravnotežen  “balanced line out".  
Tudi zapletene medijsko tehnične kontrole in krmiljenje je lahko narejeno iz pulta. 
Z RS-232 vmesnikom - na voljo tudi v "brezžični" različici - služi kot povezava z ustrezno kontrolo.  
Nadzorna plošča pulta  postane  tako nadzorna konzola za tehnične pripomočke dvorane, kot so uravnavanje svetlobe, zatemnitev platna, 
projektorji, itd. 
 



 
ENOSTAVEN ZA UPORABO   -   NEVERJETNO 
OKRETEN AVTOMATSKO DELOVANJE  
s pritiskom na "gumb" ! 
V avtomatskem načinu se zvočni sistem pulta samodejno prilagaja na 
akustične značilnosti dvorane ali sobe in število poslušalcev.  
 
PREDNASTAVITEV :  
Je prav tako enostavna - z enim samim prtiskom na gumb  lahko 
izberete prednastavitve zvoka. 
Privzeta standardna nastavitev za uporabo v dvoranah in za zunanjo 
uporabo je že shranjena v vsakem pultu. Druge, strankam prilagojene 
nastavitve lahko naši tonski tehniki nastavijo po potrebi.  
 
MANUALNO KRMILJENJE : 
Jasen zaslon na dotik  na konzoli omogoča popolno kontrolo vseh 
mikrofonov ob vsakem času  predvajanja. 

 

 
DODATNE MOŽNOSTI 
TOUCH SCREEN zaslon na dotik ponuja tudi številne druge uporabne funkcije.  Tako lahko na primer sprožite GONG,  ali prikažete uro in  preverite čas 
govora.  V meniju so na voljo tudi podrobnosti o ravni vseh vhodnih signalov ali stanje akumulatorja. 

  
TOUCH-SCREEN ( ZASLON NA DOTIK ) - JASEN, INFORMATIVEN, 
VSESTRANSKO ENOSTAVEN IN JASEN NAVIGACIJSKI MENI. 

OBSEGA DOSTOP DO VSEH MIKROFONOV NA  
VIRTUALNI MEŠALNI MIZI. Lahko, na primer sprožite GONG 

  
NADZOR  ZA BASS IN VISOKE TONE ENA OD MNOGIH LASTNOSTI  

prikažete uro in  preverite čas govora. 

  
JASNA PODOBA VSEH VHODNIH IN IZHODNIH RAVNI PRIKAZ TRENUTNEGA STANJA AKUMULATORJA, IZRAČUN 

PREOSTALE ZMOGLJIVOSTI. 

 

 
OPCIJA: MOŽNOST WLAN - DALJINSKEGA 
KRMILJENJENJA  preko ®iPad ali ®iPhone! 
Daljinsko  upravljanje in  nadzor pulta se lahko izvede tudi  
prek ®iPad ali ® iPhone!  Brezžično lahko izberete glasnosti,  
ustrezno prilagoditev zvoka ali preverite preostalo zmogljivost 
akumulatorja. To inovativno tehnologijo je možno nadgraditi pri 
vseh  ITEC modelih od letnika 2005. ® iPhone ® in iPad  sta 
registrirani blagovni znamki Apple computer, Inc..  
®iPhone and ®iPad are registered trademarks of Apple 
Computer, Inc. 

  



 ITEC GOVORNIŠKI PULT PRESENCE TEHNIČNI PODATKI – SPLOŠNO 

 
• - Ekskluzivni representativni design pult z vgrajenim ozvočenjem.   
• - Popolnoma neodvisno od omrežja z vgrajenim visokozmogljivim akumulatorjem.  
• - Lahki transport, postavitev brez orodja, ... .  

   Ojačevalec W / RMS  75W/RMSA ustreza zaradi visoke učinkovitosti sistemu zvočnikov z 200 do 300 vatov moči 
POWERMIX 6/3 tehnologija 

   Zvočniki - gonilni ki  2 x globoko-srednji ton- zvočniki 6,5“ 
   Visoko tonci  2 x Horn Tweeter 1“ 
   Visokozmogljiv akumulator  12 Volt, 7,2 Ah, brez vzdrževanja 

   Polnilec / napajlnik  Avtomatsko procesorsko krmiljenje polnjenja 

   2 Elektret -Kondenzator - Mikrofoni  ITEC PA7A 

   LED - luč za branje  ● DA 

   Mere v mm  1250 x 800 x 550 postavljeno 

   Teža kg  cca. 30 kg 

   MOŽNI PRIKLOPI  

   Vhodi  2 X MIC-IN za konferenčne mikrofone na pultu 
1 X MIC-IN XLR, simetrični, 12V Phantom    
1 X LINE-IN (Stereo-Cinch)  

   Izhod i 1 X Balanced-Out (XLR),    
1 X LINE-OUT (Stereo-Cinch)  

   Vmesniki  RS-232 PC (Konfiguracija),   RS-232 Remote (Daljinsko krmiljenje)  
OPCIJA : WLAN  

   Predvajanje glasbe  CD predvajalnik, Smartphone, Laptop preko LINE IN vhoda 
OPCIJA: vgrajen USB Player / Recorder  

   Brezži čni mikrofoni  Možnost vgradnje do 3 profesionalnih brezžičnih mikrofon sistemov.   
Sprejemniki , oddajniki, bodisi ročni mikrofon, mikrofon za pripetje ali Head Set, se vgradijo. 

   POSEBNOSTI AUDIO SISTEMA  

   Mixer - krmiljenje  Virtualni Mixer na Touchscreen 

   Nastavitev jakosti zvoka  do 6 regulatorjev jakosti zvoka 

   Regulator za bass - in visoke tone  za predvajanja 

   DSP (digital signal processing)  programiranje preko  PCja  
   5 Vhodni -Equalizer  4 Band parametrični  
   3 Izhodni -Equalizer  12 Band parametrični  
   Compressor / Limiter  ● DA 

   Samodejno prilagajanje glasnosti  ● DA 

Samodejno prilagaja nje sistema na 
akusti čne  značilnosti prostora.  

● DA 

   Govorni nadzor Mikrofonswitcher  ● DA 

   4 popolne nastavitve lahk o shranite  ● DA 

   Garancija  3 leta na vse ITEC izdelke  

 

Tel.: 041 996 535       info@itec.si             www.itec.si           www.itec-audio.si 


