
Os altifalantes de prateleira alimentados da Vision, de alta qualidade, foram concebidos especialmente para ambientes
de apresentações audiovisuais, como salas de aula e salas de reuniões, ou bares e restaurantes. São fáceis de instalar e
têm um som fantástico!

Par 60w Ativo Altifalantes
SP-1800PBT EU SAP: 4313061 US SAP: 12928308
 vav.link/pt-pt/sp-1800pbt

Ampli�cador analógico 2 x 30 Watt (RMS) integrado
Duas entradas, telecomando por IV incluído
Controlo RS-232
Entrada Bluetooth

Controlo de série
O controlo RS-232 signi�ca que o SP-1800P pode ser controlado através de um sistema como
o Crestron ou o AMX, ou pelo Techconnect Control da Vision.

Modo de espera automático
O SP-1800P dispõe do modo de espera automático, que poupa energia. Esta funcionalidade
pode ser desativa através do telecomando ou de um sistema de controlo.

Telecomando
O telecomando por IV disponibiliza uma gama completa de opções, incluindo a regulação de
graves e agudos.

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

Woofer de 5,25″
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.

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.

Grelha resistente
Atrativa e robusta, a espessa grelha metálica protege os controladores de interferências
físicas.

Som potente
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.

Memória
Quando a energia é ligada, os SP-1800P ativam-se automaticamente e lembram-se das
con�gurações anteriores de entrada e volume. Restabelecer a energia faz com que os
altifalantes se ativem automaticamente.

Bluetooth
Ligação do seu telemóvel ou portátil sem necessidade de �os. Se o utilizador quiser, os
altifalantes realizam a comutação automática da entrada de nível de linha, quando um
dispositivo Bluetooth for emparelhado.

Mudar o nome Bluetooth
Ligação a um PC através de USB, para mudar o nome e de�nir o PIN.
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Summed Inputs
The two inputs are summed to avoid the need to switch.
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SPECIFICATIONS

DIMENSÕES DO PRODUTO
244 x 180 x 174 mm /9,61″ x 7,1″ x 6,85″ (altura x largura x profundidade, para cada altifalante)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
465 x 205 x 270 mm / 18,3″ x 8,1″ x 10,63″

PESO DO PRODUTO
4,78 kg /10,54 lbs (por par)

PESO EMBALADO
5,25 kg /11,57 lbs (por par)

MATERIAL DE FABRICO
ABS

COLOR
Branco

SAÍDA DO AMPLIFICADOR
2 x 30 watts (RMS)

WOOFER
5,25″

TWEETER
0,5″ + piezo 1″

ENTRADA 1
Mini�cha (3,5 mm)

ENTRADA 2
RCA 2 canais

SAÍDA DO ALTIFALANTE
tipo Phoenix, amovível

ENTRADA DO ALTIFALANTE (NO SECUNDÁRIO)
Parafuso de tipo �o nu

IMPEDÂNCIA DE SAÍDA
4 Ohm

SENSIBILIDADE
85 dB (1 W / 1 m)

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA
50Hz-20kHz

CONSUMO DE ENERGIA
≤ 100 w

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
100-240 V 50/60 Hz CA Fonte de alimentação externa – 16 Volt / 5,4 amp

TRANSFORMADOR TIPO PORTÁTIL

INCLUI 4 CABOS DE ALIMENTAÇÃO COM CONECTOR C7/C8 DE 0,5 M (1,6 PÉS)
modelos inglês/europeu/americano/australiano

COMPRIMENTO DO CABO DE CC
1,5 m (4,9 pés)

DIMENSÕES DO TRANSFORMADOR
149 x 59 x 35 mm / 5,9″ x 2,3″ x 1,4″

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
2 suportes para parede 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo europeu, de 0,5 m
(1,6”) 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo inglês, de 0,5 m (1,6”) 1 cabo de
alimentação com conector C7/C8 modelo australiano, de 0,5 m (1,6”) 1 cabo de alimentação com
conector C7/C8 modelo americano, de 0,5 m (1,6”) 1 cabo de altifalante com 5 m (16,4′) de
comprimento 1 telecomando (pilhas incluídas: CR2025 3V Li-Mn) 1 Adaptador de série macho
para macho, de 9 pinos

GARANTIA
Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

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

REFERÊNCIA PARA PEDIDO
SP-1800PBT [SAP:4313061]

TELECOMANDO POR INDEPENDENTE
SP-1800P RC [SAP: 3940954]

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INDEPENDENTE (PSU)
TC2 P16V5.4A [SAP:3824152]

BLUETOOTH VERSION
4.0
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