PAR DE ALTIFALANTES ATIVOS DE 24 W
SP-800P EU SAP: 3645601 US SAP: 12928307
vav.link/pt-pt/sp-800p

Ampli cador de 2 x 12 W (RMS) integrado
Duas entradas (1 mini cha / 1 RCA de 2 canais)
Suportes de parede com inclinação regulável

Os SP-800P são a solução de áudio da Vision com a melhor relação preço/qualidade. Foram fabricados especi camente
para salas de reuniões e salas de aula de pequenas dimensões. Grande qualidade por um preço incrível; oferecem uma
excelente qualidade de som e a reconhecida facilidade de instalação da Vision.

3 vias
Um woofer de 4″ é complementado por um tweeter e um squawker. A divisão do espetro de
frequências por três controladores reduz a distorção.
Controlo de volume
O botão de volume encontra-se na parte de trás do altifalante ‘principal’ – o que contém o
ampli cador. A rotação do botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio desliga a
energia.
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.
Conectividade exível
O painel traseiro do altifalante principal possui entradas mini cha e RCA de 2 canais.
Chassis de ABS
Foi utilizado material de plástico resistente para o chassis, o que possibilitou um chassis
curvo com um aspeto fantástico e uma câmara acústica rígida, para um som sem distorção.
Re exão de graves
A porta de re exão de graves permite uma maior amplitude do woofer, que assim produz
frequências mais baixas, e o movimento retardado por fases da parte de trás para a frente do
woofer reforça ainda mais os graves.
Dos entradas de nivel de línea sumadas
El panel de entradas cuenta con entradas de nivel de línea de miniconector y RCA de audio
doble que se combinan en la fase de entrada, lo que hace innecesario un interruptor de
selección de entrada. Cuando se usan ambas entradas, es especialmente importante que
todos los dispositivos fuente y de visualización del sistema estén conectados a la misma
fuente de alimentación, de lo contrario se producirán zumbidos de tierra.
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Manual

DIMENSÕES DO PRODUTO
202 x 149 x 144 mm / 7,95″ x 5,87″ x 5,67″(altura x largura x profundidade para cada altifalante)

EN PDF 2.54 MB
les.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/manuals/SP-800P_manual_en.pdf

Manual
PT-PT PDF 740.49 KB
les.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/manuals/SP-800P_manual_pt.pdf

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
370 x 170 x 215 mm / 14,6″ x 6,7″ x 8,7″
PESO DO PRODUTO
3,4 kg / 7,5 lb (por par)

CAD

PESO EMBALADO
3,5 kg / 7,7 lb (por par)

CAD

MATERIAL DE FABRICO
Plástico ABS

ZIP 194.19 KB
les.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/cad/SP-800P.zip

SP 1800 1800PBT
ZIP 10.03 KB
les.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/cad/SP-800P_SP-1800_1800PBT.zip

CAD
VND.DWG 231.45 KB
les.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/manuals/SP-800P.dwg

IMAGE
Product Images
ZIP 9.34 MB
les.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/images/SP-800P.zip

Product Images
PNG 2.14 MB
les.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/images/SP-800P2.png

Angle 1
PNG 1.72 MB
les.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/images/SP-800P-front-angle-1.png

Dims
PNG 16.42 KB
les.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/images/SP-800P_dims.png

Frequency response
JPEG 256.22 KB
les.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/images/SP-800P_frequency_response.jpg

Product Images
PNG 2.51 MB
les.visionaudiovisual.com/products/SP-800P/images/SP-800P-front.png

COR
Branco
SAÍDA DO AMPLIFICADOR
2 x 12 W (RMS)
WOOFER
4″
TWEETER
1″
SQUAWKER
2″
ENTRADA 1
Mini cha (3,5 mm)
ENTRADA 2
RCA 2 canais
SAÍDA DO ALTIFALANTE
tipo Phoenix, amovível
ENTRADA DO ALTIFALANTE (NO SECUNDÁRIO)
tipo Phoenix, amovível
IMPEDÂNCIA DE SAÍDA
4 Ohm
SENSIBILIDADE
85 dB (1 W / 1 m)
RESPOSTA EM FREQUÊNCIA
100Hz-16kHz
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
2 suportes para parede 1 cabo para altifalante, de 5 m (16,4 pés) Nota: os cabos de entrada não
estão incluídos
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
100-240 V 50/60 Hz CA Fonte de Alimentação Externa – 18 Volt / 1 amp

Product Images

TRANSFORMADOR INTEGRADO NA FICHA

PNG 1.17 MB

INCLUI FICHAS INTERCAMBIÁVEIS
modelos inglês/europeu/americano/australiano
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Front elevation dims
PNG 7.90 KB
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COMPRIMENTO DO CABO DE CC
1,5m (5ft)
DIMENSÕES DO TRANSFORMADOR
75 x 38 x 50 mm / 3″ x 1.5″ x 2″ (altura x largura x profundidade), incluindo as chas
GARANTIA
Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante
CONFORMIDADE
RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH
FONTE DE ALIMENTAÇÃO INDEPENDENTE (PSU)
TC2 P18V1A

