
KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

Technické změny vyhrazeny. Technická podpora na adrese podpora@dexon.cz. Zpracoval Ing. Kamil Toman 7/2021

Výrobek dodává Dexon Czech s.r.o., Na Novém poli 381/5, Karviná, tel.: +420 596 321 160, http://www.dexon.cz

RPT 122Z 

Závěsná reprosoustava vychází z koaxiál-

ního kevlarového reproduktoru RPT 122, 

který disponuje velice kvalitním přednesem 

hudby i řeči v kvalitě HiFi. Konstrukce této 

reprosoustavy je celokovová a zavěšení 

se provádí prostřednictvím čtyřnásobného 

ocelového lanka.

Zvýšený objem, oproti jiným závěsným 

reprosoustavám, má za následek věrněj-

ší podání nízkých kmitočtů. Také samot-

ný reproduktor patří k výkonnějším. Tato 

kombinace tak dovoluje použití této re-

prosoustavy především u vyšších stropů, 

kde je žádoucí kvalitnější zvukové podání. 

RPT 122Z se tak hodí do velkoprosto-

rových supermarketů nebo do prodejen 

s vyšším stropem, převážně v obchodních 

centrech.

Závěsná reprosoustavaRPT 122Z

Technický štítek
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RPT 122Z 

Technická data

- závěsná reprosoustava válcového tvaru
- kvalitní celopásmová reprodukce
- basový reproduktor 8“ s kevlarovou membránou
- kalotový výškový reproduktor 1“
- možnost nasměrování výškového reproduktoru
- výhybka 2 pásmová, se strmostí 12 dB/oct.
- výkon 25 W rms / 100 V
-  servisním zásahem (rozebrání reprosoustavy) je možné přepojit 

na výkon 12 nebo 6 W / 100 V nebo 60 W / 8 Ω
- min. impedance 400 Ω
- celokovová vytlumená konstrukce
-  zavěšení pomocí čtyřnásobného ocelového lanka (750 mm) s 

karabinou
- vyvážené těžiště, reprosoustava visí vždy rovně
- elektrické připojení přes vyvedený kabel (délka 30 cm)
- frekvenční rozsah 40 – 20 000 Hz
- ekvivalentní citlivost 90 dB / 1W, 1m
- pracovní teplota –25 – +70 °C
- stupeň krytí IP 42
- rozměry Ø 280 × 530 mm
- hmotnost 6,3 kg
- ideální pro kvalitnější ozvučení prostor s vysokým stropem

Kat. č.: 21 985 ks


