
SB-900P 30 W aktiv soundbar
vav.link/da/sb-900p SB-900P EU SAP: 4725414 US SAP: 13332295

Indbygget forstærker med 2 x 27 watt (MAKS)
Minijack-indgang
Bluetooth-indgang
Vægbeslag og beslag til at hænge under skærmen medfølger
Automatisk standby (kan deaktiveres)
Automatisk genoptagelse, når der slukkes og tændes for strømmen

Vision SB-900P soundbaren er et værdifuldt
lydforstærkende produkt i et smukt kabinet. Designet
forbedrer enhver lydvisuel installation i mødelokaler,
bestyrelseslokaler og konferencerum.

SPECIFIKATIONER

Bluetooth
Det tager kun et øjeblik at parre en brugervenlig Bluetooth-
forbindelse. Bemærk: Bluetooth kan ikke omdøbes. For denne
funktion skal du se SB-1900P.

Retningsbestemt projicering
Lyden bliver projiceret frem i et tæt mønster for at hjælpe
lydkonferencetelefoner med at bort�ltrere ekko.

Høj klarhed
Meget klare mellem- og høje frekvenser hjælper med at skubbe
lyden ind i et stort rum. Drivere af høj kvalitet sikrer, at der ikke er
nogen irriterende forvrængning af høj frekvens.

Analog indgang
En stereo minijack-indgang på referenceniveau håndterer normale
analoge kilder.

Sluk og tænd for strømmen
Hvis der slukkes og tændes for strømmen, vil SB-900P automatisk
komme tilbage og genoptage de forrige indstillinger.

Automatisk standby
Vælg at bruge standardindstillingen til automatisk standby for at
spare på strømmen, eller hold VOL+ nede for at deaktivere
automatisk standby.

Ophængningsbeslag
Et sæt beslag medfølger til ophængning af soundbaren under
�adskærmen. Højttaleren fås også med gummifødder, hvis du skal
anbringe den på en hylde, og kroge til ophængning på væggen.

Mobil lyd
Har du brug for at �ytte din interaktive �adskærm mellem
forskellige værelser? Visions soundbars er det perfekte valg, da de
kan monteres under skærmen til gulvholderen.
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PRODUKTMÅL
745 x 93 x 62 mm (bredde x dybde x højde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
900 x 135 x 105 mm

PRODUKTVÆGT
1,4 kg

VÆGT MED EMBALLAGE
2,0 kg

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Plast

FARVE
Blank sort

TEKNISKE OPLYSNINGER FORSTÆRKERUDGANG
2 x 27 watt (MAKS) / 2 x 15 watt (RMS) ved 8 ohm

DRIVERE
2

INDGANG 1
Aux ind (3,5 mm)

INDGANGSFØLSOMHED
500 mV

HØJTTALERIMPEDANS
8 ohm

FØLSOMHED
88 dB (1W/1m)

FREKVENSRESPONS
90 Hz-20 kHz

STRØMFORBRUG
30 W (<0,5 W standby)

BLUETOOTH
V4.2

MAKS. STRØM, DER SENDES
<5 dBm

FREKVENSBÅND
2402-2480 MHz

STRØMINDGANG
DC 20V/3A

MEDFØLGENDE TILBEHØR
2 x L-formede monteringsbånd – til at hænge soundbaren under
�adskærmen 1 x 20 cm (8") Minijack Y-kabel - kombinerer to
indgangsstik til et, sort 4 x 1,5 m Figur-8-strømkabel (højrevinklet
stik: UK/EU/US, normalt stik: AU), Sort

STRØMFORSYNING
100-240 V 50/60 Hz vekselstrøm intern strømforsyning

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSE
RoHS, WEEE, CE/RED, FCC, IC, RCM-POC, RCM-SDOC, RCM-NERS

EKSTRA STRØMFORSYNINGSENHED (PSU)
TC P18V3A [SAP: 4753914]


