
SP-1800 Altifalantes de Parede de 3 Vias (par)
vav.link/pt-pt/sp-1800 SP-1800 EU SAP: 3635038 US SAP: 12928302

Altifalantes Woofer de 5,25″ e 50 W
Suportes de parede incluídos, com um intervalo de ajuste de inclinação de 60º
Brancos, vendidos em pares

Os altifalantes pro�ssionais SP-1800 da Vision, de
montagem na parede, são muito fáceis de instalar, têm um
aspeto fantástico e produzem um som rico e potente.

Têm 240 mm de altura e um woofer de 5,25 polegadas – o
tamanho mais utilizado para aplicações em salas de aula,
salas de reunião e salas de direção.

ESPECIFICAÇÕES

Três vias
Estes altifalantes utilizam três controladores: um woofer, um
squawker e um tweeter. Utilizar um controlador para produzir uma
vasta gama de frequências é sempre uma solução de
compromisso, pelo que a divisão da gama sonora em três
signi�ca que cada controlador tem uma gama de frequências
mais estreita para produzir, o que resulta em menor distorção e
num som mais nítido.

Re�exão de graves
A porta de re�exão de graves permite uma maior amplitude do
woofer, que assim produz frequências mais baixas, e o movimento
retardado por fases da parte de trás para a frente do woofer
reforça ainda mais os graves.

Grelha resistente
Uma grelha metálica protege os controladores de interferências
físicas.

Acabamento forte
Fabricado com plástico ABS resistente, o acabamento resiste às
exigências da utilização pro�ssional.

Aplicações AV pro�ssionais
Nos ambientes de apresentações de pequena a média dimensão,
uma grande dispersão é geralmente mais importante do que a
gestão de feedback do microfone, pelo que não são utilizados
altifalantes cónicos.

Suporte horizontal em C
Os suportes reguláveis permitem ao instalador alterar facilmente o
ângulo 30º para cima ou para baixo. Ou não ajustar os suportes e
utilizar os altifalantes como numa prateleira.

Nota
Estes altifalantes são passivos – não possuem ampli�cador
incorporado –, pelo que têm de ser usados em conjunto com um
ampli�cador externo.
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DIMENSÕES DO PRODUTO
244 x 180 x 174 mm (altura x largura x profundidade, para cada
altifalante)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
465 x 205 x 270 mm

PESO DO PRODUTO
4,2 kg (por par)

PESO EMBALADO
4,67 kg (por par)

MATERIAL DE FABRICO
ABS

COR
branco

POTÊNCIA
50 Watt (RMS)

WOOFER
5,25″

SQUAWKER
1″

TWEETER
0,5″

TERMINAIS DE ENTRADA
terminal de ligação

IMPEDÂNCIA DE SAÍDA
8 Ohm

SENSIBILIDADE
89 dB (1 W / 1 m)

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA
80Hz-20kHz

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
2 suportes para parede

GARANTIA
Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

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