KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

SP 311
SP 311

Reprosoustava s konzolou
černá
Reprosoustavy SP 311 vynikají dvojím způsobem uchycení. Základním způsobem je
nástěnná instalace využitím kloubového držáku. V tomto případě plní reprosoustavy účel
plošného ozvučení, a to v interiérech i exteriérech, protože jsou vlhkuodolné. Praktické
je, doplnit tyto reprosoustavy subwooferem,
aby zvukové podání bylo ještě příjemnější. Druhým způsobem instalace je využití
zemního trnu, pomocí kterého reprosoustavy
zabodneme do země na zahradě. Vzniká
plošné ozvučení zahrady a díky přízemnímu
umístění, navíc nenápadné. Jak kloubové
držáky, tak i zemní trny (rozuměj pro pár reprosoustav) jsou součástí balení.
Typ SP 311 je konstruován s plastovou uzavřenou ozvučnicí a širokopásmovým reproduktorem. Reprodukce je zřetelná na řeč,
i příjemná na podkresovou hudbu. Budíme je
přes pevný kabelový přívod (na reprosoustavě není z bezpečnostních důvodů svorkovnice). Nacházejí-li se reprosoustavy ve větší
vzdálenosti od zesilovače nebo rozhlasové
ústředny, doporučujeme přejít na 100V rozvod. To provedeme předřazením transformátoru PT 200 před reprosoustavy. Tyto transformátory jsou opět ve vlhkuodolném provedení.

Technická data
-

voděodolná uzavřená ozvučnice z ABS
3“ širokopásmový reproduktor s polypropylenovou membránou
výkon 30 / 60 W / 8 Ω
výkon 20 – 15 – 10 – 5 – 2,5 W / 100 V po doplnění transformátorem PT 200
frekvenční rozsah 150 – 10 000 Hz / – 10 dB
citlivost 87 dB / 1W, 1m
krytí IP44
přibaleny držáky pro montáž na zeď s možností natáčení

-

přibaleny zemní trny pro instalaci (vpich) do země zahrady
pevný kabelový vývod
baleno jako pár reprosoustav
hodí se pro ozvučení interiérů a exteriérů formou nástěnné montáže a také pro ozvučení zahrad
- rozměry Ø 95 × 190 mm
- vzdálenost od kloubového držáku nebo zemního trnu 50 mm
- hmotnost 1 kg / ks
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