
 



 
 

Representativni design z vgrajenim ozvo čenjem.  
 

 
Zloženo se pult lahko nosi z eno roko. Vašo 

osebno ozvočenje je vedno z vami. 
Z malo gibov se preoblikuje priročen paket v 

stabilni govorni  pult. Tonska tehnika in 
oskrba z električno energijo so vgrajene. Vi 
ne potrebujete ne kablov, ne vtičnice. samo 

vklopite.    In to je to ! 
 



FASCINANTNA FUNKCIJONALNOST  

KOMPLETNO OZVOČENJE - V 20 SEKUNDAH PRIPRAVLJENO 
Postavit, odpret, vklopit ! Tako hitro je ta govorniški pult in s tem tudi kompletno ozvočenje postavljeno.  
Dva visokokakovostna konferenčna (Back Electret Kondenzator) mikrofona v pulto dajejo veliko svobodo gibanja.  
Brezžični mikrofoni omogočajo vključitev občinstva v razprave. 
ITEC SUCCESS govorniški pult je TOP oprema za govor, presentacije, okrogle mize, ..... 

• Popolnoma neodvisno od omrežja z vgrajenim visokozmogljivim akumulatorjem. Delovanje: akumulator ali 230V 
• Lahki transport, zloženo samo 24kg.  
• V 20 Sekundah postavljeno in pripravljeno za vaš govor ali predstavitev. 
• Opremljen z najnovejšo digitalno tehniko. (Powermix 6/3 digital)  
• Močna akustična zmogljivost do 500 poslušalcev - 75W RMS (ustreza zaradi visoke učinkovitosti sistemu zvočnikov  
             z 200 do 300 vatov moči )  Zvočni tlak  dB/1 W/1 m 96dB, max zvočni tlak 113dB 
• Enostavno in varno krmiljenje, tudi za Laike.  
• Samodejno prilagajanje sistema na akustične značilnosti prostora.  
• V dvorani in na prostem, v vsakem primeru pripravljen za obratovanje  
• Popolno svobodno gibanja z do tri vgrajenih brezžičnih mikrofonih.  
• Visoko kakovostno ozvočenje - zvočni sistem za popolne prireditve. 
• Krmiljenje preko TOUCH SCREEN zaslona. 
• Znan za odlično razumljivost govora. 
• Top  izdelek avstrijskega razvoja in proizvodnje.  
• Več 10.000 ITEC SUCCESS po vsej Evropi v uporabi.  
• Garancija: 3 leta 
• Barve ter izvedbe s doplačilom po želji 

 

Ni še minilo pol minute.  
Zvočni sistem je pripravljen  za 
obratovanje in optimalno nastavljen.  
Govor se lahko začne.  

 

 



 

 



 
MOČNA ORODJA    ITEC BREZŽI ČNI PRENOSNI MIKROFONI 

 

 

 

 



           

OBETAVNA REŠITEV DODATNA OPREMA - ZA VE ČJO ZMOGLJIVOST 
 

Za velike prireditve, se lahko akustična izvedba Pulta SUCCESS pomnoži, z aktivnimi zvoniki  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 s radijskim prenosom. 

 

BARVA   ALI FURNIR  
PO ŽELJI:  
Na zahtevo je   
ITEC GOVORNIŠKI PULT 
SUCCESS tudi možno dobiti v 
posebni barvi ali furniru v 
skladu z zahtevami kupcev. 

 

 

POSEBNE ŽELJE, 
POSEBNE IZVEDBE:  
Poleg naših standarnih 
modelov razvijamo ter 
proizvajamo posebne 
govorniške pulte po meri, z ali 
brez vgrajenim zvočnim 
sistemom,  z ali brez 
električne prilagoditve višine 
in še veliko več, … 

 

 

   PERFEKTNI DODATEK OZVOČENJA V DVORANAH IN HALAH TER NA PROSTEM 
Govorniški Pult SUCCESS je mogoče popolnoma vključit v tehnični pristop obstoječih ali načrtovanih zgradbah.  
Za strokovno povezavo je uravnotežen “balanced line out" vgrajen..  
Tudi zapletene medijske tehnične kontrole in krmiljenje so lahko narejene 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 uravnavanja svetlobe, 
zatemnitev, platna, projektorji, itd. . 

 

 



V 20 Sekundah postavljeno in pripravljeno za vaš go vor ali predstavitev  

Postaviti, odpreti, vklopiti ! 
To je najlažji način za izgradnjo in prilagoditev akustike dvorane ali sobe, dobrega zvočnega sistema. Idealno za mobilno 
uporabo in povsod, kjer montaža ni mogoča .ITEC govorniški Pult SUCCESS "Uspeh" je reprezentativno in kakovostno 
ozvočenje. Zložen, se lahko kamorkoli transportira. V manj kot minuti je postavljen. Z vgrajenim akumulatorjem je neodvisen od 
električnega omrežja, in tako pripravljen tudi za uporabo na prostem, kadarkoli, brez kablov. Najnovejša digitalna tehnologija 
zagotavlja popolno dober in optimalen zvok. Dva konferenčna mikrofona za glavne govornike so del standardne opreme, z 
vgradnjo do do tri brezžičnih mikrofonov zagotavlja  ITEC PULT SUCCESS optimalno prilagodljivost z vključevanjem občinstva 
ali drugih razpravljavcev. 

 



   ITEC GOVORNIŠKI PULT SUCCESS  -  TEHNIČNI PODATKI 

SPLOŠNO 
• - Representativni design z vgrajenim ozvočenjem - zvočnim sistemom   
• - Popolnoma neodvisno od omrežja z vgrajenim  visokozmogljivim akumulatorjem.  
• - Lahki transport, složeno samo 24kg.  

Ojačevalec W / RMS 75W (ustreza zaradi visoke učinkovitosti sistemu zvočnikov z 200 do 300 vatov moči)  
Zvočniki / gonilniki  2 globoko srednji ton- zvočniki  6,5“ 

Visokotonec  1 Horn Tweeter 1“ 

Visokozmogljiv akumulator 12 Volt, 7,2 Ah, brez vzdrževanja do 8 ur delovanja 

Polnilec / napajalnik Avtomatsko procesorsko krmiljenje polnjenja 

Mikrofoni   2  Back Elektret Kondenzator – konferenčni mikrofon 

Halogen - bralna luč •  
Mere mm  1200 x 840 x 540 postavljeno 

1200 x 240 x 540 zloženo  

Teža kg  24  

   MOŽNI PRIKLOPI 

Vhodi MIC-IN (XLR-, symmetrično, 12V Phantom) 
LINE-IN (Stereo-Cinch)  

Izhodi Balanced-Out (XLR) 
LINE-OUT (Stereo-Cinch)  

Vmesniki RS-232 PC (Konfiguracija) 
RS-232 Remote (Daljinsko)  

   POSEBNOSTI AUDIO SISTEMA 

Mikser  Virtualni Mixer na Touchscreen 

do 6 regulatorjev jakosti zvoka •  
regulator za bass- in visoke tone za predvajanja 

DSP (digital signal processing) programiranje preko  PCja Power Mix 6/3 tehnologija 

5 Vhodni-Equalizer 4 Band parametrični  

3 Izhodni-Equalizer 12 Band parametrični  

Compressor / Limiter •  
Samodejno prilagajanje glasnosti •  
Govorni nadzor Mikrofonswitcher •  
4 popolne nastavitve lahko shranite  •  

 

 


