Pair 60W Aktive Højttalere
SP-1800PBT EU SAP: 4313061 US SAP: 12928308
visionaudiovisual.com/sp-1800p
Integreret 2 x 30 watt (RMS) analog forstærker
To indgange, med IR-fjernbetjening
RS-232-kontrol
Bluetooth-indgang

Visions kvalitetshøjttalere med egen strømforsyning til boghylder er bygget til alle audiovisuelle
præsentationsformål i klasseværelser, mødelokaler, barer og restauranter. De er nemme at installere og lyder rigtig
godt!

Seriel kontrol
RS-232-kontrol betyder, at SP-1800P kan betjenes fra et kontrolsystem, som f.eks.
Crestron eller AMX, eller via Visions eget Techconnect Control.
Automatisk standby
SP-1800P-funktion med automatisk standby, der sparer strøm. Denne funktion kan
deaktiveres via fjernbetjeningen eller et kontrolsystem.
Fjernbetjening
Alle funktioner vises på IR-fjernbetjeningen, også justering af bas og diskant.
Basrefleks
En port til basrefleksen giver bashøjttaleren et større udsving, hvilket giver bashøjttaleren
mulighed for at frembringe lavere frekvenser, og den faseforskudte bevægelse af luft fra
bag på bashøjttaleren til foran forstærker bassen endnu mere.
5,25″ bashøjttaler
De er kun 240 mm høje og bruger en 5,25 tommer bashøjttaler – den mest populære
størrelse til anvendelse i klasseværelset, mødelokalet og konferencelokalet.
Vandret C-beslag
De justerbare beslag giver mulighed for nemt at indstille vinkler i mellem 30º op eller 30º
ned. Du kan også undlade beslagene og sætte højttalerne på hylden
Robust gitter
Et attraktivt og solidt metalgitter beskytter driverne fysisk.
Stor lyd
Disse højttalere bruger tre drivere: bashøjttaler, mellemtonehøjttaler og diskanthøjttaler.
Der skal altid indgås et kompromis, når en driver skal frembringe et bredt område af
frekvenser, så opdeling af det soniske område i tre betyder, at hver driver har et smallere
område af frekvenser at frembringe, hvilket resulterer i mindre forvrængning og en klarere
lyd.
Hukommelse
Når strømmen tilsluttes, tændes SP-1800P automatisk og husker tidligere input- og
lydstyrkeindstillinger. Når strømmen vender tilbage, er højttalerne automatisk tændt igen.
Bluetooth
Tilslut trådløst fra din telefon eller bærbare computer. Højttalere kan skifte automatisk fra
referenceniveau-indgang efter brugers valg, når Bluetooth er parret.
Omdøb Bluetooth
Opret forbindelse til en PC via USB for at omdøbe og indstille PIN-koden.
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STRØMFORBRUG
≤ 100 w

Manual

STRØMFORSYNING
100-240 V 50/60 Hz vekselstrøm ekstern strømforsyning – 16 volt / 5,4 amp
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TRANSFORMER I LAPTOP-STIL
INDEHOLDER 4 X 0,5 M (1,6 FT) FIGUR-8-STRØMKABLER
Storbritannien/EU/USA/Australien
JÆVNSTRØMSKABLETS LÆNGDE
1,5 m (4,9 ft)
TRANSFORMERENS MÅL
149 x 59 x 35 mm / 5,9″ x 2,3″ x 1,4″

MEDFØLGENDE TILBEHØR
2 x vægbeslag 1 x Euro figur-8 strømkabel 0,5 m (1,6′) lang 1 x UK figur-8 strømkabel 0,5 m (1,6′) lang
x AU figur-8 strømkabel 0,5 m (1,6′) lang 1 x US figure-8 strømkabel 0,5 m (1,6’) lang 1 x højttalerkabe
m (16,4′) lang 1 x fjernbetjening (batteri medfølger: CR2025 3V Li-Mn) 1 x Male to Male 9-Pin Serial
adaptor
GARANTI
Livslang returret til forhandler

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800P.dwg

OVERHOLDELSE
RoHS, CE/EMC, FCC, RCM, RCM/TVC, RCM-SDOC, REACH

SOFTWARE

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE
SP-1800PBT [SAP:4313061]

InstallBlueSuite 2 6 4 1046

EKSTRA FJERNBETJENING
SP-1800P RC [SAP: 3940954]

X-DOSEXEC 30.42 MB
files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/software/InstallBlueSuite_2_6_4_1046.exe

IMAGE
Product Images
ZIP 8.05 MB
files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/images/SP-1800P.zip

SPECIFICATIONS
PRODUKTMÅL
244 x 180 x 174 mm /9,61″ x 7,1″ x 6,85″ (højde x bredde x dybde for hver højttaler)
STØRRELSE MED EMBALLAGE
465 x 205 x 270 mm / 18,3″ x 8,1″ x 10,63″
PRODUKTVÆGT
4,78 kg /10,54 lbs (pr. par)
VÆGT MED EMBALLAGE
5,25 kg /11,57 lbs (pr. par)
KONSTRUKTIONSMATERIALE
ABS
FARVE
Hvid
FORSTÆRKERUDGANG
2 x 30 watt (RMS)
BASHØJTTALER
5.25″
DISKANTHØJTTALER
0.5″ + Piezo 1″
INDGANG 1
Minijack (3,5 mm)
INDGANG 2
2-Phono (RCA)
HØJTTALERUDGANG
Aftagelig phoenix-type
HØJTTALERINDGANG (PÅ SLAVE)
Uisoleret leder skruetype
UDGANGSIMPEDANS
4 ohm
FØLSOMHED
85 dB (1W/1m)
FREKVENSRESPONS
50Hz-20kHz
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EKSTRA STRØMFORSYNINGSENHED (PSU)
TC2 P16V5.4A [SAP:3824152]

