
 



FASCINANTNA FUNKCIONALNOST    Visoko zmogljivo mobilno ozvočenje v žepnem formatu. 
Zmogljivost ozvočenja je impresivna. Več sto ljudi, slišijo in razumejo vaše besede. Ali pri procesijah, ogledu, potovanju, 
obisku mest ...., ta mala naprava je vedno z vami in se v trenutko prilagaja pogojem. Edini način vrtenja zvočnikov to 
omogoča! 

 

 

TWIN BOX enostavno ogrniti: 
Za vodenje in majhne procesije: Ogrnite 
Twin Box s praktično naramnico  in 
predhodni in poznejši udeleženci bodo 
skrbno sledili vašim besedam .  
Z brezžičnim mikrofonom ste v celoti 
gibljivi in to popolnoma brez kablov. 

 

 

TWIN-BOX enostavno nositi: 
Za večje skupne in število udeležencev je 
prednost Twin-Box da jo lahko nad glavo 
zraven nosite. Če to želite narediti 
uporabite stativ.  
Zvok se tako prosto širi in vaš glas se 
sliši po več sto metrov.  

 

 

TWIN-BOX postavljena: 
V dvorani, ob dogodtku na travniku ali 
poslovitji na pokopališču. Postavite Twin-
Box enostavno na stojalo, priključite po 
potrebi še en mikrofon in CD predvajalnik 
in imeli boste najboljši zvok za vaš 
dogodek.  

 



       ITEC BREZŽIČNI PRENOSNI MIKROFONI 

      HIGHEND-MIKROFONE Z KABLOM : ENOSTAVNO PRIKLJUČIT 

 

Konferenčni/GOOSENECK mikrofon 

MIZNI MIKROFON SET PA-7A 
z elegantnim konferenčnim mikrofonom .Idealen za 
predavanja, branje, in obravnave. 

 

ITEC EM-300 ročni mikrofon 

Ročni mikrofon EM-300,  
Univerzalni mikrofon za splošno rabo z odlično smerno 
karakteristiko, vodilni izdelek za govor, vokal in glasbo. 

Idealen za konference in okrogle mize    ITEC Conference-Set 

 

Na konferencah in okroglih mizah se uporablja običajno več 
mikrofonov  Večje število vklopljenih mikrofonov pa povečuje 
tveganje za povratne vezave in slabo razumljivost:  
MICRO-MIX 4, vaš osebni "Tonski tehnik" v črni skrinjici, ki 
rešuje ta problem popolnoma. 

 

 

ITEC MICRO-MIX 4, najmanjši mešalnik na svetu ki 
samodejno zazna razpravljalni mikrofon in zmanjšuje obseg in 
glasnost neuporabljenih mikrofonov 

      DODATNA OPREMA  

 

STATIV 
Ultra-lahko, po višini nastavljivo stojalo za zvočnike (1,25 kg, Višina: 
188 cm) 

 

TRANSPORTNA TORBICA 
Za ITEC TWIN-BOX, stativ in vso dodatno opremo,podložena,            
vodoodbojna. 



 

Vreča:  
Za stativ, če  ITEC TWIN-BOX nosite nad glavo. 

 

 

ITEC UHB držalo za mikrofon :  
Praktični nosilec za ročni mikrofon, oddaljenost in naklon mikrofona      
nastavljivo . 

           TWIN-BOX - TEHNIČNI PODATKI 

                     SPLOŠNO 

Prenosno, aktivno ozvočenje z edinstvenem "zasuku", vgrajen je ojačevalec, aku, 3-kanalni 
mixer, zunanji napajalnik z avtomatskim napajanjem in visoko učinkovitem sistemom zvočnikov. 
Ojačevalec W / RMS 75 

 2 fullrange Konus zvočniki 6 1/2“ 

 SPL max: 113 dB (zmogljivost ozvočenja do cca.500 poslušalcev. 
3-Kanalni PREAMP vgrajen Mikro/Funk/Aux 

Visokozmogljivi Akumulator 3,5 Ah / 12 V do 8ur delovanja 

 Vgrajena prirobnica za uporabo stojala za zvočnike. 
Mere mm 450 x 190 x 185 

Teža kg 5,6 

Barve Črna, proti udarcev zasčitni poliuretanski premaz 

OPCIJE IN DODATNA OPREMA Do 2- brezžična mikrofona z vgrajenim sprejemnikom  
UHFali VHF ) in ločenim krmiljenjem glasnosti 

 Kabelski Mikrofoni 

 Stativ, vreča, transportna torbica,  naramnica za mikrofon 

DODATNE MOŽNOSTI Mikrofon vhod, symmetrični, XLR/Klinke Combo,  
Phantomska napetost 12 V 

Line-vhod Stereo-Cinch za prdvajalne naprave CD/MP3  itd. 
Line-izhod Stereo-Cinch za snemalne naprave ali priklop na obstoječe ozvočenje 

 

 


