
SP-800P SET 24W ACTIEVE LUIDSPREKERS
vav.link/nl/sp-800p SP-800P EU SAP: 3645601 US SAP: 12928307

Geïntegreerde 2 x 12 watt (RMS) versterker
Twee ingangen (1 x ministekker / 1 x 2-phono)
Inclusief kantelbare wandbeugels

De SP-800P is Visions meest kosteneffectieve audio-
oplossing. Ze zijn speciaal ontworpen voor kleine
vergaderruimten en klaslokalen. De luidsprekers zijn hun
geld dubbel en dwars waard. Ze bieden een fantastische
geluidskwaliteit en een eenvoudige montage.

SPECIFICATIES

Driewegluidspreker
De 4“ woofer wordt aangevuld door een tweeter en squawker. Door
het frequentiebereik over drie drivers te verdelen, wordt de
vervorming verminderd.

Volumeregeling
De volumeknop bevindt zich aan de achterkant van de
hoofdluidspreker – de box met de versterker. Door de knop tegen
de klok in te draaien, schakelt de stroom uit.

Horizontale C-beugel
Met de verstelbare beugels kan de installateur de luidspreker 30º
naar boven of onderen kantelen. Of laat de beugels voor wat ze
zijn en plaats de luidsprekers op een plank.

Flexibele connectiviteit
Het achterpaneel van de hoofdluidspreker heeft een ministekker en
2-phono (RCA)-ingangen.

ABS-behuizing
Voor de behuizing is hoogwaardig kunststof gebruikt, waardoor
deze prachtige rondingen heeft en een stevige akoestische kamer
voor een vervormingsvrij geluid.

Basre�ex
Een basre�expoort verbetert de respons van de woofer voor de
lagere frequenties en de faseverdraaide luchtverplaatsing vanaf de
achterkant van de woofer naar de voorkant versterkt de bas nog
meer.

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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AFMETINGEN PRODUCT
202 x 149 x 144 mm / 7,95″ x 5,87″ x 5,67″(lengte x breedte x diepte
voor iedere luidspreker)

AFMETINGEN IN VERPAKKING
370 x 170 x 215 mm / 14,6″ x 6,7″ x 8,7″

GEWICHT PRODUCT
3,4 kg / 7,5 lb (per set)

GEWICHT MET VERPAKKING
3,5 kg / 7,7 lb (per set)

CONSTRUCTIEMATERIAAL
ABS-kunststof

KLEUR
Wit

UITGANG VERSTERKER
2 x 12 watt (RMS)

WOOFER
4″

TWEETER
1″

SQUAWKER
2″

INGANG 1
Ministekker (3,5 mm)

INGANG 2
2-phono (RCA)

LUIDSPREKERUITGANG
Verwijderbaar phoenix-type

LUIDSPREKERINGANG (OP SLAVE)
Verwijderbaar phoenix-type

UITGANGSIMPEDANTIE
4 Ohm

GEVOELIGHEID
89 dB (1w/1m)

FREQUENTIERESPONS
100Hz-16kHz

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
2 wandbeugels 1 x 5 m luidsprekerkabel (16,4 voet) NB: exclusief
ingangskabels

VOEDING
100-240v 50/60Hz AC externe voedingsbron – 18 volt/1 amp.

TRANSFORMATOR IN STEKKER GEÏNTEGREERD

BEVAT UITWISSELBARE STEKKERS
VK/EU/VS/AU

LENGTE STROOMSNOER
1,5m (5ft)

AFMETINGEN TRANSFORMATOR
75 x 38 x 50 mm / 3″ x 1,5″ x 2″ (hoogte x breedte x diepte) inclusief
stekkers

GARANTIE
Levenslang retourneren

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

RESERVE-VOEDINGSEENHEID (PSU)
TC2 P18V1A
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