
SP-800P PAR 24 W AKTIVE HØJTTALERE
vav.link/da/sp-800p SP-800P EU SAP: 3645601 US SAP: 12928307

Indbygget 2 x 12 watt (RMS) forstærker
To indgange (1 x ministik/1 x 2-Phono)
Vægbeslag med justerbar hældning medfølger

SP-800P er Visions mest omkostningseffektive lydløsning.
De er udviklet specielt til mødelokaler og klasseværelser.
Utrolig meget for pengene: de har en god lydkvalitet og nem
installation, som er Visions kendetegn.

SPECIFIKATIONER

3-vejs
En 4″ bashøjttaler bliver fuldendt af en diskanthøjttaler og en
mellemtonehøjttaler. Opdeling af frekvensspektret på tværs af tre
drivere reducerer forvrængning.

Lydstyrkeregulering
Lydstyrkeknappen sidder bag på master-højttaleren – den, der
indeholder forstærkeren. Hvis du drejer mod uret, slukker du for
højttalerne.

Vandret C-beslag
De justerbare beslag giver mulighed for nemt at vinkle 30º op eller
30º ned. Du kan også undlade beslagene og bruge højttalerne på
hylden.

Fleksibel tilslutningsmulighed
Bagpanelet på master-højttaleren har indgange til ministik og 2-
phono (RCA).

ABS-kabinet
Der er anvendt et tungt plastmateriale til kabinettet, hvilket giver et
kabinet med smukke kurver og et stift akustisk kammer til lyd uden
forvrængning.

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.

To sammenlagte referenceniveau-indgange
Indgangspanelet tilbyder minijack og 2-phono (RCA)
referenceniveau-indgange, som er kombineret ved indgangsfasen,
hvilket betyder, at der ikke er en knap til valg af indgang. Når begge
indgange bruges, er det særligt vigtigt, at alle kilde- og
skærmenheder i systemet får strøm fra den samme strømkilde,
ellers opstår der brummen.
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PRODUKTMÅL
202 x 149 x 144 mm / 7,95″ x 5,87″ x 5,67″(højde x bredde x dybde
for hver højttaler)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
370 x 170 x 215 mm/ 14,6″ x 6,7″ x 8,7″

PRODUKTVÆGT
3,4 kg/ 7,5 lb (pr. par)

VÆGT MED EMBALLAGE
3,5 kg/ 7,7 lb (pr. par)

KONSTRUKTIONSMATERIALE
ABS-plast

FARVE
Hvid

FORSTÆRKERUDGANG
2 x 12 watt (RMS)

BASHØJTTALER
4″

DISKANTHØJTTALER
1″

MELLEMTONEHØJTTALER
2″

INDGANG 1
Minijack (3,5 mm)

INDGANG 2
2-Phono (RCA)

HØJTTALERUDGANG
Aftagelig phoenix-type

HØJTTALERINDGANG (PÅ SLAVE)
Aftagelig phoenix-type

UDGANGSIMPEDANS
4 ohm

FØLSOMHED
85dB (1w/1m)

FREKVENSRESPONS
100Hz-16kHz

MEDFØLGENDE TILBEHØR
2 x vægbeslag 1 x højttalerkabel 5 m (16,4 ft) Bemærk: Der
medfølger ikke indgangskabler

STRØMFORSYNING
100-240 V 50/60 Hz vekselstrøm ekstern strømforsyning – 18
volt/1 amp

TRANSFORMATOR INDBYGGET I STIKKET

MEDFØLGENDE UDSKIFTELIGE STIK
Storbritannien/EU/USA/Australien

JÆVNSTRØMSKABLETS LÆNGDE
1,5m (5ft)

TRANSFORMERENS MÅL
75 x 38 x 50 mm/ 3″ x 1,5″ x 2″ (højde x bredde x dybde) inkl.
spidser

GARANTI
Livslang returret til forhandler

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

EKSTRA STRØMFORSYNINGSENHED (PSU)
TC2 P18V1A
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