
SB-1900P Barra de som ativa de 100 W
vav.link/pt-pt/sb-1900p SB-1900P EU SAP: 4801694 US SAP: 13445515

Ampli�cador integrado de 2 x 90 W (PICO)
HDMI - 2 entradas, 1 saída
1 entrada de mini�cha
Entrada Bluetooth (pode ser renomeado e o pin pode ser de�nido)
Inclui um telecomando
RS-232
Entrada HDMI ARC (permite ao ecrã controlar o volume)

Vamos ouvir tudo alto e bom som? A barra de som SB-
1900P transmite um som de qualidade extraordinária! A
estrutura tem um acabamento preto mate, que realça
qualquer instalação audiovisual em salas de reunião, salas
de administração e salas de conferências.

ESPECIFICAÇÕES

Mudar o nome do Bluetooth
De�nir qualquer nome do Bluetooth e o Pin. Utilizar software para
computador, para carregar um �cheiro de con�guração para uma
pen USB. Inserir na barra de som e arrancar.

Vários conectores HDMI
Duas entradas HDMI e uma saída HDMI facilitam a ligação a
outros dispositivos.

HDMI ARC
Se um dispositivo estiver ligado à entrada ARC, na barra de som, o
telecomando do monitor controlará o volume da barra de som.

Entrada analógica
A entrada de mini�cha de nível de linha estéreo é adequada para
as fontes analógicas normais.

Controlo RS-232
Para uma integração pro�ssional, inclui controlo RS-232 através
da porta USB.

Modo de espera automático
Pode escolher entre utilizar a con�guração padrão do modo de
espera automático para economizar energia ou manter premido o
VOL+ para desativar o modo de espera automático.

Suportes para pendurar
Inclui também um conjunto de suportes, para pendurar a barra de
som por baixo do ecrã plano. O altifalante está também equipado
com pés de borracha, caso seja necessário colocá-lo numa
prateleira, além de entalhes para pendurar na parede.

Ciclo de alimentação
Se a fonte de alimentação for desligada e ligada, a SB-1900P
voltará a ligar automaticamente e retomará as de�nições
anteriores.

Telecomando
Inclui um telecomando.
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DIMENSÕES DO PRODUTO
800 x 90 x 62 mm (largura x profundidade x altura)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
1055 x 155 x 105 mm

PESO DO PRODUTO
2,1 kg

PESO EMBALADO
3,6 kg

MATERIAL DE FABRICO
plástico ABS

COR
Preto

SAÍDA DO AMPLIFICADOR
2 x 90 W (PICO) / 2 x 50 W (RMS)

CONTROLADORES
4

IMPEDÂNCIA DO CONTROLADOR
4 Ohm

ENTRADA 1
entrada auxiliar (3,5 mm)Sensibilidade da entrada: 700 mV

ENTRADA 2
HDMI (2 entradas, 1 saída)

DISTORÇÃO HARMÓNICA TOTAL
1% (1 kHz, 1 W)

USB-A
para renomear o Bluetooth e o controlo RS-232

PORMENORES TÉCNICOS: IMPEDÂNCIA DE ALTIFALANTE
8 Ohm

SENSIBILIDADE
91 dB (1 W / 1 m)

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA
(-3dB) 70 Hz-20 kHz

CONSUMO DE ENERGIA
30 W (<0,5 W em modo de espera)

BLUETOOTH
V4.2

PORMENORES TÉCNICOS: POTÊNCIA MÁXIMA TRANSMITIDA
<5 dBm

PORMENORES TÉCNICOS: BANDAS DE FREQUÊNCIA
2402 - 2480 MHz

ENTRADA DE CORRENTE
CC 20 V / 3 A

TELECOMANDO
Distância: 6 m Ângulo: 30° Tipo de bateria: CR 2025

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
1 telecomando 2 tiras de montagem em L, para pendurar a barra de
som por baixo do ecrã plano 1 cabo adaptador de série USB-A para
9 pinos, Preto 4 cabos de alimentação de 1,5 m, com conector
C7/C8 (conector de ângulo reto: inglês/europeu/americano;
conector normal: australiano), Preto

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de alimentação externa 100-240 V 50/60 Hz CA – 21 Volt / 3
A. Comprimento do cabo de CC: 1,2 m. Dimensões do
transformador: 175 x 81 x 49 mm

GARANTIA
Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE
RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, IEC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH,
UKCA

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INDEPENDENTE
TC2 P21V3A [EU SAP: 4873762 / US SAP: a de�nir]

TELECOMANDO INDEPENDENTE
SB-1900P RC [EU SAP: 4873590 / US SAP: a de�nir]


