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Indbygget 2 x 30 watt forstærker
Referenceniveau-indgang via 2-phono (RCA)
Bluetooth 5.0 (kan slås fra)
RS-232-kontrol
Tonekontrol (via RS-232)

Visions professionelle 5,25″ højttalere med egen
strømforsyning til boghylder er bygget til alle audiovisuelle
præsentationsformål i klasseværelser, mødelokaler, barer
og restauranter. De er enkle at installere og styre. Perfekt til
mødelokaler.

Seriel kontrol
RS-232-kontrol tillader, at lydsystemet betjenes med et
kontrolsystem som f.eks. Visions egen Techconnect-kontrol. Tone
og lydstyrke kan justeres. Som standard skiftes automatisk til
Bluetooth, når der dannes par med en enhed, men dette kan slås
fra via RS-232. Bemærk: dette produkt har ingen fjernbetjening.

Automatisk standby
Automatisk standby er som standard slået til. Den kan slås fra via
RS-232. 

Basre�eks
En port til basre�eksen 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
Disse højttalere bruger en 5,25 tommer bashøjttaler – den mest
populære størrelse til anvendelse i klasseværelset, mødelokalet og
konferencelokalet. De komplementeres af en 0,5″ diskanthøjttaler
med Mylar-kegle.

Vandret C-beslag
De justerbare beslag gør det let for installatøren at vinkle til siden
eller op og ned. Du kan også undlade beslagene og bruge
højttalerne på hylden.

Robust gitter
Et attraktivt og solidt metalgitter beskytter driverne fysisk.

Hukommelse
Når strømmen tilsluttes, tændes SP-1900P automatisk og husker
tidligere lydstyrkeindstillinger. Når strømmen vender tilbage, er
højttalerne automatisk tændt igen.

Stereo-indgang
2-Phono (RCA)-indgangen gør det let og hurtigt at komme i gang.

Bluetooth
Opret forbindelse fra din telefon eller tablet uden at tabe tråden.
Som standard skifter højttalerne automatisk fra referenceniveau-
indgangen, når du parrer en Bluetooth-enhed.
En knap på bagsiden slår BT fra, hvis du ikke skal bruge det
Pinkoden og Bluetooth-navnet kan ikke ændres
Højttalerne har kun én hukommelsesplads til Bluetooth og opretter
automatisk forbindelse til den seneste benyttede enhed. Hvis du vil
ophæve forbindelsen til en uønsket enhed manuelt, skal du vente,
til den enhed er udenfor rækkevidde, og dernæst parre med en ny
enhed. De kan kun parres med én enhed ad gangen.

https://vav.link/da/sp-1900p
https://files.visionaudiovisual.com/products/SP-1900P/images/SP-1900P.png
https://visionaudiovisual.com/da/product/tc3-ctl/?nocache=1


SPECIFIKATIONER

PRODUKTMÅL
245 x 183 x 164 mm (højde x bredde x dybde for hver højttaler)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
395 x 235 x 275 mm

PRODUKTVÆGT
Master: 2,7 kg Slave: 2,5 kg

VÆGT MED EMBALLAGE
5,5 kg

KONSTRUKTIONSMATERIALE
PP

FARVE
hvid

FORSTÆRKERUDGANG
Dynamisk effekt ved lav impedans: 2 x 30 watt ved 8 ohm RMS-
udgangseffekt ved lav impedans: 2 x 15 watt ved 8 ohm

HØJTTALERSYSTEM
2-vejs

BASHØJTTALER
5,25″ Polypropylenkegle

DISKANTHØJTTALER
0,5" Mylar-kegle

MONTERINGSSYSTEM
C-beslag

INDGANGE
Stereo 2-Phono (RCA) Bluetooth

HØJTTALERUDGANG
Aftagelig phoenix-type

BLUETOOTH VERSION
5.0

BLUETOOTH-RÆKKEVIDDE
10 m

NOMINEL IMPEDANSK
8 ohm

FØLSOMHED
86 dB (1w/1m)

FREKVENSRESPONS
45 Hz-20 kHz

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

KONTROLGRÆNSEFLADE
RS-232 seriel

TOTAL HARMONISK FORVRÆNGNING (THD)
1%

MEDFØLGENDE TILBEHØR
2 x vægbeslag 1 x højttalerkabel 5 m 1 x Euro �gur-8-strømkabel
1,8 m langt 1 x UK �gur-8-strømkabel 1,8 m langt 1 x AU �gur-8-
strømkabel 1,8 m langt 1 x US �gur-8-strømkabel 1,8 m langt
Bemærk: Der medfølger ikke indgangskabler

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERENSSTEMMELSE
RoHS, CE/EMC, FCC, RCM, RCM/TVC, RCM-SDOC, REACH, UKCA
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