
 



 

Vse na enem mestu ! - od začetnega posvetovanja do končne montaže  
Že več kot dvajset let, je podjetje ITEC specializirano na vgrajevanje  ozvočenja.  
Posebno v  našem podjetju je, da lahko ponudimo celotno paleto proizvodov in storitev na enem mestu.  
Za razliko od nekaterih tekmecev, se mi ne opiramo na poceni blago iz daljnega vzhoda, ampak na razvoj 
in proizvodnjo v našem sedežu v Laßnitzthal/Austria.   
Že več kot 25 let, visoko kakovostne naprave za uporabo..  
Naše dolgoletne izkušnje in še bolj želje in predloge naših kupcev so bili vedno okvir in navdih za visoko 
kakovost in razumno rešitev.  

Za vas v akciji - ITEC ekipa svetovalec za akustiko.  
Naša ekipa strokovnjakov pride rade volje do vas in vam svetuje brezplačno in brez obveznosti.  
Kot proizvajalec vam lahko garantiramo 3 leta garancije za vse ITEC izdelke. 
10 let zagotovljena razpoložljivost nadomestnih delov. 
Naša fleksibilnost pri posebnih potrebah vam zagotavlja dostavo v najkrajšem času 

 

 

 



 

 
FASCINANTNA  FUNKCIJONALNOST  

VZLOŽLJIVO KOMPLETNO OZVOČENJE - V 20 SEKUNDAH PRIPRAVLJENO  
 

Postavit in vklopit ! To je najlažji način za izgradnjo dobrega zvočnega sistema ki se avtomatsko 
prilagodi akustike prostora. Idealno za mobilno uporabo in povsod, kjer montaža ni mogoča . 

 
 

ITEC govorniški Pult "SUCCESS" je reprezentativen 
govorniški pult in istočasno  kakovostno ozvočenje. Zložen 
se lahko kamorkoli premesti.  
V manj kot minuti je postavljen. Z vgrajenim 
akumulatorjem, je neodvisen od električnega omrežja in 
prav tako pripravljen za uporabo na prostem, kadarkoli in 
kjerkoli, in to vse  brez kablov.  
Najnovejša digitalna tehnologija zagotavlja popolno, dobro 
in optimalno nastavitev zvoka. Dva konferenčna mikrofona 
za glavne govorce so del standardne opreme. Mogočen 
priklop do tri brezžičnih mikrofonov pomeni optimalno 
prilagodljivost z vključevanjem občinstva ali drugih 
razpravljavcev.  
Danes najdete  ITEC Pult v najbolj uglednih podjetij, je 
pomembno orodje velikih javnih osebnosti in je del 
standardne opreme pri mnogih hotelih in kongresnih 
centrov. 

 
 

 

 

 

 



 

 

• ITEC govorniški pult SUCCESS : 
Representativni in elegantno modeliran Designerpult z vgrajenim 
sistemom ozvočenja. Vgrajenim visoko zmogljivem akumulatorjem z 
do 6 ur delovanja. neodvisen od električnega omrežja, 
mikroprocesorsko kontroliran avtomatski polnilnik,  
2 Konferenčna mikrofona, najnovejša digitalna tehnika,  
Touch-Screen zaslon, samodejno prilagajanje obsega,  
glas-mikrofon preklopnik ...  
Velikost: 120 x 84 x 54 cm (postavljen)  
120 x 24 x 54 ( zložen ) samo 24kg 
 
 
 

 

• Brezžični ročni mikrofon. 
Še večjo prilagodljivost z brezžičnimi mikrofoni.  
Možno do 3 mikrofonov . Profesionalna UHF ali VHF radijska 
tehnologija, baterijo ali aku, razpon do 100 m. Poleg ročnih mikrofonov 
seveda imamo tudi Head-Set ali mikrofoni za pripnet na izbiri. 
 
 

• ITEC SUCCESS REMOTE : 
Daljinsko upravljanje Pulta lahko izvedete z digitalnim zaslonom na 
dotik. Zaradi sodobne tehnologije, so brezžične razdalje do 100 m  
možne tudi brez neposrednega vidnega polja. 

 

 

Zloženo se pult lahko nosi z eno roko. 
Vašo osebno ozvočenje je vedno zraven. 

Z malo gibov se preoblikuje 
priročen paket v stabilni govorni  

pult 

Ni še minilo pol minute. Zvočni sistem je 
pripravljen  za obratovanje in optimalno 

nastavljen. Govor se lahko začne. 
 

Za brezpla čno predstavitev ali dodatne informacije, nas pokli čite na  041 996 535  



 

  

Fleksibilni  in neodvisni od elektri čnega omrežja!  

"Dober zvok" je vedno in povsod z vami. Od elektri čnega omrežja neodvisni aktivni ITEC 
zvočniki imajo celoten sistem ozvo čenja vgrajeno.  
So v trenutku postavljeni in to celo brez elektrike ! 

 
 
Tisti kateri rabijo neodvisnost in 
mobilnost, so z aktivnimi zvočniki iz ITEC 
dobro opremljeni . Vse enote imajo 
vgrajeno akumulator, ki omogoča do 8 ur 
delovanja, neodvisno od električnega 
omrežja. Prav tako integriran je močan 
ojačevalnik in 3-kanalni mixer. En ali dva 
brezžična sprejemnika omogočita 
delovanje brezžičnih mikrofonov. Tako 
so  ta sistemi seveda še posebej 
privlačni: popolni sistem ozvočenja 
popolnoma brez vseh kablov. Vse ITEC 
zvočnike  (z izjemo zelo priročnem in 
lahkem Twin-Box), je mogoče kombinirati 
i opremit s CD MP3 ali USB 
predvajalnikom. Tako postane 
predvajanje glasbe še enostavnejše: 
vstavite CD ali neposredno predvajate 
glasbenih datotek iz USB Sticka! 

 
 

 
Uporabe z a mobilne sisteme so neštete. Vsepovsod kjer ni zvo čnega sistema ali obstoje či 
sistemi ne delujejo zadovoljivo se lahko ITEC aktiv ni zvo čniki takoj uporabijo. Tudi v prostorih 
pod spomenišekem varstvu in seveda za zunanjo upora bo so te naprave idealne.  



 

 

 

 

• ITEC Active Box  
Univerzalna naprava z zelo visokim izkoristkom za prenos zvoka na 
prostem.  Predvajanje glasbe je mogoče. CD-MP3 USB prevajalnike 
lahko poljubno vključiti. ITEC Active-Box je odlično dopolnilo za ITEC 
SUCCESS govorniški pult in je na voljo tudi v barvi bukve, usklajeno z 
pultom..  
Dimenzije: 22 x 22 x 84 cm. Teža: 12 kg.  

  

  

 

 

• ITEC Power Box: 

Paket moči ! Z senzacionalnim zvočnikom so možne ravni zvočnega 
tlaka ki je doslej bilo potrebno dost več moči. 
Power Box je značilna za predvsem bogate nizke tone med 
predvajanjem glasbe. Zato je še posebej priljubljena za šport in plesne 
predstave, modne revije, zabave in promocijskih dogodkov.  
Dimenzije: 40 x 41 x 58 cm. Teža: 28 kg.  

 

 

• ITEC Compact Box : 

Nizki stroški z kompaktna ponudba! Compact Box je že standardno 
opremljena z brezžičnim mikrofonom in CD-USB MP3 predvajalnikom. 
Predvsem za notranjo uporabo, idealno za usposabljanje, tečaje in 
dogodke, predstavitve.  
Dimenzije: 28 x 23 x 43 cm. Teža: 11 kg.  

 

 

  

• ITEC Twin Box: 

Lahek in prenosen! Z naramnico ali na stojalu.  
Twin-Box je  povsod z vami. Posebnost: dva zvočnika od katerih lahko 
ozvoči eden naprej in drugi nazaj. Idealen za mestne vodiče, oglede in 
procesije. Z ročico lahko premikate zvočnike in zvok seva skoncentriran 
v eno smer. Tako se  ozvočijo dvorane in trge.  
Dimenzije: 45 x 19 x 19 cm. Teža: samo 5,6 kg.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Zvočno dobro opremljeni - pri vseh dogodkov!  

Prireditveni centri, kulturne dvorane in ve čnamenske dvorane, morajo biti pripravljene na razli čne dogodke. Pravi 
izziv je zvok. Jasno, da mora zajemati celoten obse g in zadovoliti za vse možne uporabe - od  razprave , 
gledaliških nastopov, zborovskega petja do rock kon certa.  

 
 

Za realizacijo tega, vam ponujamo visoko 
kakovost komponent iz lastne proizvodnje, naše 
strokovno znanje in izkušnje.  Že v fazi 
načrtovanja je treba določiti prave sisteme in 
ustrezne lokacije vgradnje. 
Seveda se tudi zavedamo, da  za vsakodnevno 
uporabo ni vedno tonski tehnik na voljo. In 
predvsem pri manjših dogodkov  naj bi brez 
kakršnih koli dodatnih stroškov za tehnično pomoč 
dogodek potekal. 
Točno te zahteve vam ponujajo ITEC-sitemi  na 
izjemen način. 
Že na začetku vam lahko naši ITEC akustik 
svetovalci različne scenarije na akustične pogoji 
sobe, dvorane, sedežev, obiskovalcev in naravo 
dogodka predhodno programirajo. Te različne 
nastavitve lahko nato upravljalec z pritiskom na 
gumb določi. 

 

 

 

 



 

 

 

V večini dvoran je akustiko zelo težko nadzorovati. Posebej za ta namen se je v zadnjih nekaj 
letih v podjetju ITEC razvila  nova zvočna tehnologija.  
Z ITEC Focus PA- array dosežemo enakomerno razdelitev zvoka na globini prostora do 60m in še 
več, brez da bi spodbudili nezaželene odmevnice in refleksije. To omogoča močna koncentracija 
zvoka in zavestno eliminiranje zvoka v zelo odsevnih področjih, kot je npr. strop.   ITEC Focus 
PA-array prepriča zaradi optimalne razumljivosti govora kot tudi z bogatim basom in odlično 
preglednost v predvajanju glasbe. 
 



 

ITEC OZVOČENJE ZA ZUNANJO RABO 

 
 

 

 



 

Najboljša kakovost zvoka v vremensko odporni podobi !  

Čas  bobnečih zvočnih rogov se je končal !    
Vremensko odporni ITEC zvočni stolpi,  dosežejo ne le visoko stopnjo zvočnega 
pritiska na prostem vendar tudi popoln zvok. 
 
Visoko zmogljivi ojačevalci, procesor 
krmiljeni mešalniki in zlasti vremensko 
odporni zvočniki so nujne sestavine za 
uporabo na prostem. 
Zaradi inovativne površinske plasti so ITEC 
zvočni stolpi neobčutljivi na vremenski vpliv 
in UV-sevanja.   To zagotavlja uporabo na 
prostem  skozi celo leto, tudi v zelo težkih 
pogojih, kot na primer v smučišč na visoki 
nadmorski višini in v ekstremnih 
temperaturnih pogojih.  
Športni centri vseh vrst, so glavni uporabniki 
Outdoor PA opreme. Nogometni stadioni, 
teniška igrišča, bazeni, dirkalne steze in kot 
zgoraj omenjeni področjih zimskih športov so 
samo nekaj primerov. Pogosto so to tudi trgi 
ali celotne ulice, ki jih je treba tudi ozvočit. Za 
glasna obvestila, ali z nežno glasbo v ozadju  

 

 

 

 

 
 



 

 
Če so trgi ali celotne ulice opremljene z zvočniki, vam stoji celotna zvočna tehnika  pri večjih in 
manjših prireditvah z pritiskom na gumb vedno ob strani. Odlična rešitev za različne kulturne 

prireditve, mestne prireditve, prireditve na trgu ali cerkvni dogodki. In v predbožični sezoni Adventa, 
se uporabljajo ta sredstva, in pokriva  celotno mesto z nežno predbožično glasbo v ozadju. Vsekakor 

to zelo vpliva  na predbožično razpoloženje. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Najnovejša tehnologija, enostavno za uporabo!  

Česa mora biti tehnika v seminarski, sejni sobi zmož na ?  
Odgovor je preprost: Seveda vse !  
Vendar kdo pa jo lahko upravlja? Pri ITEC sistemu j e odgovor jasen: “ Vsak otrok ! “   

 

Ni smiselno razpravljati o intenzivnosti projektorje 
ali tehničnih podatkov predvajalnih naprav.  
Eno od zahtev in potreb ustrezno oblikovanje 
komponent je samodejno..V čemer se koncepti 
lahko znatno razlikujejo je delovanje upravljanja 
opreme.  Naš trud je vedno bil  zagotoviti 
preprost in tudi za laike razumljivo upravljanje 
opreme.  Z eno samo, centralizirano brezžično 
daljinsko napravo, jasen in samoumeven 
nadzoruje vse naprave.  
In tukaj je še ena posebnost ITEC konferenče 
opreme .  
Prihajamo iz področja akustike in zato 
zagotavljamo da bo tudi v sejni sobi zapostavljen  
"dober zvokl".  
Tudi v našem vedno bolj vizualnem svetu se 
znanje še vedno predvsem z govorjeno besedo 
poučuje.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Celotna   tehnologijo pod nadzorom.  
Enoten, centraliziran brezžični daljinski nadzor krmili vse vizualne in zvočne medije, vendar tudi glavne tehnične funkcije 
dvorane, kot so razsvetljava, zatemnitev,platna, zaslon. Tudi zapletene procese sekvenc je mogoče vnaprej 
programirati in so na voljo z prtiskom na tipko.   
 

 

Oprema sejne sobe se za čne s skrbnim na črtovanjem. Naša ponudba: prilagojena vašim zahtevam  brezpla čna in brez 
obveznosti. Pokli čite nas -  041 996 535    

 

 

 

 



 

 

ITEC Multi - Media - Mobil    
Pohištvo ki vsebuje vse !  

Dandanes je sodobna moderna oprema za  Izobraževanj e in seminarske centre bistvenega pomena. Najnovejš o 
tehnologija medijev se danes uporablja v mnogih kra jih.  
Danes  v sejni sobi, jutri na sre čanju.  Tudi v gostinskem sektorju. Danes, predstavi tev, ogled filma jutri govor ali 
sestanek .  
Multi-media mobil to omogo ča. 

 
Odlična rešitev za mobilno in visoko prilagodljivo razporeditev je 
ITEC multi-media mobil. V mobilnem stojalo je vgrajena celotna 
tehnologija medijev z ozvočenjem, brezžični mikrofon, LCD 
projektor, DVD in VHS predvajalnik itd.  
Srce sistema je centralni  brezžični daljinski upravljalnik. Brez 
težav menjate iz DVD-predstavitve  na  power-point 
presentacije, predvajate glasbo v ozadju med tem pa govorite o 
predstavitvi z brezžičnim mikrofonom. 
Krmiljenje se  zmanjša na resnično potrebne funkcije, je jasna in 
samoumevna. To je ključnega pomena za uspeh, ker kdo ima v 
vsakem primeru tehnika ob strani?  

Uporaba - Aplikacije: 

• Predvajanje filma  (iz DVD ali videja)  
• Predstavitve z računalnikom ( Laptop )  
• Predavanje in okrogle mize  

Seminarji, tečaji, usposabljanje in še veliko več .....  

 

Seveda načrtujemo in dobavimo tudi trajno nameščenje ozvočenja, lahko izbirate med mnogimi: mikrofoni, platne, projektorji 
itd......pokličite nas na  041 996 535  

 

 



 

 

 

 
Daljinsko upravljanje s touch-screen delovanjem 
Zelo enostavno krmiljenje. Z osrednjim brezžičnim daljincom nadzorujete vse funkcije 
naprave. Vsi glavni procesi so predprogramirani in nastavljeni. 

  

BASIS MODEL  osnovna oprema.(možne spremembe)  

• LCD projektor  
• Mešalni ojačevalnik z DSP (Digital Sound Processor)  
• High performance zvočniki (vgrajeni)  
• DVD predvajalnik (za CD, MP3)  
• VHS video predvajalnik  
• Audio video preklopnik  
• Brezžični daljinski upravljalnik Touch-Screen  
• 1 VGA kabel  
• Connection box (priključki: mikro-3x, 2x VGA, zunanji video, line-in, line-out, 

Socket 230)  
• Dimenzije: približno 55 x 55 x 105 cm  

Dodatna oprema:  

• Brezžični Mikrofoni ( 1-2 kosov)  
• Konferenčni mikrofon z namiznim stojalom (1-3 enote)  

Zložljiva miza 

   ITEC  Multi Media M obil   MMM  
• Kompaktna, prenosna in univerzalna rešitev  
• LCD projektor, sistem za brezžični mikrofon, DVD in Video predvajalnik,  
• Celotna oprema medijev v enem mobilnem pohištvo   
• Pohištvo lahko zaklenete  
• Enoto lahko uporabljate na več mest.  
• Zelo enostavno krmiljenje preko centralnega brezžičnega daljinca 

 

 Multi-media mobil je prenosen in kjerkoli pripravljena za takojšnjo uporabo.  
Z veseljem vam predstavimo ITEC MULTI MEDIA MOBIL , pokličite nas na  041 996 535  

 

 

 

 


