
CS-1900P Paar actieve Bluetooth-
plafondluidsprekers van 70 W
vav.link/nl/cs-1900p CS-1900P EU SAP: 4883105 US SAP: 13825110

Geïntegreerde versterker van 2 x 35 watt (RMS)
1 x kabelingang / 1 x Bluetooth-ingang
Schakelt tussen standalone modus of in serie geschakelde modus
Inclusief IR-afstandsbediening
Bluetooth kan worden uitgeschakeld

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.

De ruimte anders indelen?
Voor conferentiecentra met vergaderruimten die opgedeeld kunnen
worden in kleinere vergaderruimten, kan een relais schakelen
tussen de modi 'standalone' en 'in serie geschakeld'.

Bluetooth
Eenvoudig verbinding maken. Bluetooth kan worden uitgeschakeld
via de afstandsbediening of RS-232.

Naam Bluetooth wijzigen, pincode instellen
Sluit aan met een USB-kabel en draai de software (raadpleeg
tabblad Downloads) om de naam te wijzigen en de pincode in te
stellen. De luidsprekers bewaren de gegevens voor maximaal acht
gekoppelde apparaten. Ook als u de pincode verandert, kunnen
deze acht apparaten nog steeds verbinding maken zonder dat de
nieuwe pincode nodig is. Als u een negende apparaat koppelt,
moet voor het eerste apparaat opnieuw het wachtwoord worden
ingevoerd om verbinding te maken.

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

Afstandsbediening
Met de meegeleverde IR-afstandsbediening heeft de gebruiker
volledige controle, waaronder het regelen van bas- en hoge tonen.

IR voor en achter
Schakel tussen de IR-ontvanger aan de voorkant en die aan de
achterkant (bij gebruik van een bekabeld bedieningssysteem) of
zet de IR-ontvanger uit.

Master/slave
De versterker is ingebouwd in de 'master'-luidspreker waarin ook
het verbindingspaneel zit, en op een luidsprekeruitgang wordt de
meegeleverde passieve 'slave'-luidspreker aangesloten.

In serie geschakeld
Als voor de ruimte twee paar nodig zijn, kunt u het audiosignaal
door middel van een audio-uitgang doorsturen naar een tweede
paar CS-1900P-luidsprekers. Met deze lijnuitgang voor audio kunt
u zelfs net zoveel sets aan elkaar koppelen als u maar nodig hebt.

RS-232
Voor integratie in een gecontroleerde audiovisuele omgeving
kunnen de luidsprekers worden bediend met RS-232-codes (seriële
codes). Techconnect Control van Vision kan worden gebruikt om
ze te bedienen.

Geheugen
Wanneer de CS-1900P wordt aangesloten op het stroomnet,
springt het apparaat automatisch aan en worden de laatst
gebruikte instellingen voor ingang en volume toegepast.
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Tweewegsysteem met Kevlar-stuurprogramma
Tweeweg-ontwerp bestaande uit een woofer en een tweeter met
hoogwaardige materialen en een passieve cross-over voor
superieur geluid.

Automatische stand-by
De versterker schakelt automatisch naar stand-by-modus als deze
gedurende tien minuten geen input waarneemt.
Bluetooth-apparaat NIET GEKOPPELD als het naar stand-by
schakelt: de luidsprekers worden geactiveerd als u een apparaat
koppelt of audio afspeelt via de lijningang.
Bluetooth-apparaat GEKOPPELD als het naar stand-by schakelt: als
de Bluetooth-ingang was geselecteerd, worden de luidsprekers
alleen door de Bluetooth-bron geactiveerd. Als de lijningang was
geselecteerd, worden ze alleen door een lijningang geactiveerd.
De automatische stand-by kan met de afstandsbediening worden
uitgeschakeld.

Magnetisch rooster
Het randloze rooster klikt 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 en plaats de luidspreker; snel en
eenvoudig.

SPECIFICATIES

AFMETINGEN LUIDSPREKER
232 x 95 mm (diameter 224 mm zonder rooster)

AFMETING UITSPARING
198 mm

AFMETINGEN MET VERPAKKING
253 x 253 x 273 mm

GEWICHT LUIDSPREKER MASTER
1,3 kg

GEWICHT LUIDSPREKER SLAVE
1,2 kg

GEWICHT VERPAKKING
4,0 kg (per paar)

MATERIAAL
Kunststof (ABS)

KLEUR
wit

UITGANG VERSTERKER
2 x 35 watt (RMS)

WOOFER
6,5" Kevlar

TWEETER
0,5″ zijde

UITGANGSIMPEDANTIE
8 ohm

GEVOELIGHEID
89 dB (1w/1m)

FREQUENTIERESPONS
80 Hz-20 kHz

STROOMVERBRUIK
≤ 70 W

LIJNINGANG
1 x 2-phono en 1 x ministekker 3,5 mm (samengevoegd)

LUIDSPREKERUITGANG
Phoenix-connector

INGANGEN IN SERIE GESCHAKELD
3,5 mm ministekker

UITGANGEN IN SERIE GESCHAKELD
ministekker 3,5 mm

INGANG LUIDSPREKER
Phoenix connector

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

VOEDING
100/240 V 50/60 Hz AC externe voeding - 24 volt/3 ampère
Transformator in laptopstijl

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

LENGTE STROOMSNOER
1,5m

AFMETINGEN TRANSFORMATOR
120 x 52 x 32 mm

GARANTIE
levenslang retourneren

VOLDOET AAN
BGS, CE/EMC, IEC, RCM-SDOC, RCM-POC, BT, CE-RED, FCC-BT3,
FCC-BT4, REACH, UKCA

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

RESERVE AFSTANDSBEDIENING
CS-1900P_RC [EU SAP: 7330258 / US SAP: tbc]


