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Geïntegreerde 2 X 30 Watt (RMS) versterker
1 x kabelingang / 1 x Bluetooth-ingang
Kan in serie worden geschakeld
Inclusief IR-afstandsbediening

De CS-1800P-luidsprekers zijn gebaseerd op de passieve
plafondluidsprekers van Vision, maar hebben een
ingebouwde krachtige 60 Watt versterker zodat er geen
externe versterker nodig is. Ze zijn uitstekend geschikt voor
vergaderruimten en klaslokalen waar een discrete audio-
oplossing vereist is.

Bluetooth 4.0
Maak direct draadloos verbinding vanaf uw telefoon of laptop.
Opmerking: omdat implementatie van Bluetooth-drivers op
Windows-computers variabel is, werken deze niet altijd

Bluetooth-naam wijzigen
***Beschikbaar voor alle voorraad die verzonden wordt vanaf
februari 2018 Maak verbinding met een pc via USB om de pincode
te wijzigen en in te stellen.

Automatisch overschakelen
U kunt ervoor kiezen om automatisch over te schakelen naar de
Bluetooth-ingang wanneer een apparaat wordt gekoppeld, maar u
kunt dat ook handmatig doen wanneer u klaar bent.

Afstandsbediening
De IR-afstandsbediening beschikt over een scala aan opties,
waaronder instellingen voor bas en treble.

IR voor en achter
Schakel tussen de IR-sensor voor en de IR-sensor achter (bij gebruik
van een bekabeld bedieningssysteem) of zet de IR-sensor uit.

Master/Slave
Net als de andere luidsprekers van Vision worden deze
luidsprekers verpakt en verkocht als set van twee. De versterker is
ingebouwd in de “master” luidspreker met het verbindingspaneel,
en er is een luidsprekeruitgang waarop de passieve “slave”
luidspreker wordt aangesloten.

In serie geschakeld
Als u twee sets nodig hebt voor de ruimte, kunt u het audiosignaal
door middel van een audio-uitgang doorsturen naar een tweede
CS-1800P-set. Met deze gekoppelde audio-uitgang op lijnniveau
kunt u zelfs net zoveel sets aan elkaar koppelen als u maar nodig
hebt.

RS-232
Om de integratie in een volledig gecontroleerde audio-visuele
omgeving eenvoudiger te maken, kunnen deze luidsprekers worden
bediend met RS-232 (seriële) codes.

Geheugen
Wanneer de CS-1800P wordt aangesloten op het stroomnet,
springt het apparaat automatisch aan en onthoudt het de laatste
instellingen voor ingang en volume. Door de stroom in te
schakelen, worden de luidsprekers weer automatisch geactiveerd.

2-weg drivers
Deze luidsprekers beschikken over een 2-weg woofer- en
tweeterontwerp dat voor een geweldig geluid zorgt in presentatie-
of onderwijsomgevingen.

Automatisch stand-by
De versterker gaat automatisch in stand-by als deze geen input
waarneemt. Zodra u op uw bronapparaat op “play” drukt, schakelt
deze zich weer automatisch in. Deze automatische functie kan
worden uitgeschakeld met de afstandsbediening.
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SPECIFICATIES

Randloos rooster
Het randloze rooster klikt magnetisch op zijn plek nadat de
luidsprekers zijn vastgezet.

Eenvoudig te monteren
Er wordt een sjabloon voor de uitsparing meegeleverd, zodat de
installateur de snijlijn in de plafondtegel makkelijk kan volgen.
Maak een gat van 198 mm (7,8″) en plaats de luidspreker. Snel en
eenvoudig.

Ondiep
De CS-1800P is slechts 95 mm (3,74“) diep en kan optimaal in de
ruimte worden geplaatst. De luidsprekers passen in ruimten met
verlaagde plafonds.

Cross-over
Er wordt een hoogwaardig cross-overcircuit meegeleverd om het
werk tussen de woofer en de tweeter te verdelen.

AFMETINGEN LUIDSPREKER
232 x 95 mm/ 8,8″ x 3,7″ (diameter 224 mm zonder rooster)

AFMETING UITSPARING
198 mm / 7,8″

AFMETINGEN MET VERPAKKING
250 x 250 x 270 mm / 9,8″ x 9,8″ x 10,6″

GEWICHT LUIDSPREKER MASTER
1,3 kg / 2,9 lbs

GEWICHT LUIDSPREKER SLAVE
1,1 kg / 2,7 lbs

GEWICHT VERPAKKING
4,0 kg / 8,8 lbs (per paar)

CONSTRUCTIEMATERIAAL
Kunststof (ABS)

KLEUR
Wit

UITGANG VERSTERKER
2 x 30 Watt (RMS)

WOOFER
6,5“ polypropyleen

TWEETER
0,5″ zijde

UITGANGSIMPEDANTIE
8 Ohm

GEVOELIGHEID
89 dB (1 W / 1 m)

FREQUENTIERESPONS
80 Hz-20 kHz

STROOMVERBRUIK
≤ 70 w

LIJNINGANG
2-phono

LUIDSPREKERUITGANG
Phoenix-connector

INGANGEN IN SERIE GESCHAKELD
3,5 mm ministekker

UITGANGEN IN SERIE GESCHAKELD
3,5 mm ministekker

INGANG LUIDSPREKER
Phoenix connector

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
1 x luidsprekerkabel 5 m (16,4′) lang 1 afstandsbediening (inclusief
batterij: CR2025 3V Li-Mn)

VOEDING
100-240v 50/60Hz AC externe voedingsbron – 24 volt/3 amp

TRANSFORMATOR IN LAPTOPSTIJL

BEVAT 4 STROOMSNOEREN VAN 0,5 M MET 8-VORMIGE
STEKKER
VK/EU/VS/AU

LENGTE STROOMSNOER
1,5m (5ft)

AFMETINGEN TRANSFORMATOR
120 x 52 x 32 mm / 4,72″ x 2,0″ x 1,2″

GARANTIE
Levenslang retourneren

CONFORM
RoHS, CE/EMC, IEC, RCM-SDOC, RCM-POC, BT, CE-RED, FCC-BT3,
FCC-BT4, REACH

RESERVE IR-AFSTANDSBEDIENING
CS-1800P RC [SAP: 3940955]

RESERVE-VOEDINGSEENHEID (PSU)
TC2 P24V3A [SAP: 3940953]


