REPRODUKTORY PODHLEDOVÉ AKTIVNÍ

RP 1
122
22 + R
RP
P 12
122A
A
dvoupásmové, koaxiální, nejvýkonnější
Kat. č.: 210036 .................................sada

NOVINKA!

Není nic jednoduššího, než do stropu instalovat dva podhledové reproduktory, jeden z nich připojit k napájecímu adaptéru, reproduktory propojit mezi sebou a začít přehrávat hudbu přes Bluetooth. Instalace je opravdu velice snadná. A co je výhodou, není potřeba žádného dalšího zesilovače, žádného přehrávače ani signálového propoje na stávající hifi aparaturu. Hudbu prostě přehráváme přímo z chytrého telefonu, tabletu nebo
notebooku, přes Bluetooth spojení.
- sada vždy obsahuje 1 pasivní reproduktor, 1 aktivní reproduktor s instalovaným modulem stereo zesilovače a Bluetooth konektivitou, napájecí adaptér, reproduktorovou dvoulinku
- snadné propojení: aktivní reproduktor na napájecí adaptér + propojení
mezi reproduktory
- žádná další instalace není potřeba
- parametry samotných reproduktorů na vedlejší straně
- výkon vestavěného zesilovače 2 x 20 W rms
- min. zatěžovací impedance modulu 2 × 8 
- frekvenční rozsah modulu 20 - 20 000 Hz
- zkreslení modulu THD < 0,05 %
- podpora Bluetooth spojení V2.0 + EDR standard
- dosah Bluetooth 10 m ve volném prostoru, v závislosti na stínění stropu
- šroubovací svorkovnice pro připojení druhého reproduktoru a adaptéru
- napájení adaptérem (je součástí) AC 230 V / DC 12 V
- rozměry modulu 70 × 20 × 38 mm

RP 9
91
1+R
RP
P 91
91A
A
dvoupásmové, koaxiální, menší
Kat. č.: 210037 .................................sada

RP
P8
81×111
1×11
111
1 + RP 8
81×111A
1×1
111A
111
dvoupásmové, výkonnější
Kat. č.: 210038 .................................sada

RP
P8
81×81
1×81
81 + R
RP
P 81
81×81A
×81A
81A
A
dvoupásmové, koaxiální
Kat. č.: 210039 .................................sada

Potřebujete jiné barevné provedení podhledových reproduktorů? Reproduktory i reprosoustavy vám můžeme přestříkat do požadovaného odstínu dle RAL vzorníku.
Instalační materiál

RP 81×81, RP 81×111
instalační boxy

Držák reproduktoru RP 122
pro kazetové podhledy

- slouží k vestavbě reproduktorů do zděných příček a stropů
- rozměry kompatibilní
y,
s uvedenými reproduktory,
které se instalují do boxu
pomocí samozatahovacích klapek
- vyrobeno z DTD bez povrchové úpravy

- slouží k instalaci podhledového reproduktoru
Dexon RP 122 do minerálních kazetových podhledů s rastrem 600 mm
- hmotnost RP 122 (s transformátorem i bez) je
velká a proto instalace do kazetových minerálních stropů způsobovala potíže – reproduktor materiál desky vytrhával.
Tento držák, znemožňuje prořezávání desky minerálního stropu a tak
podhledový reproduktor je bezpečně uchycen a nehrozí jeho vytržení.
- mezikruží lze na příčnících podélně posouvat
- držák obsahuje mezikruží a dva ocelové příčníky
- délka ocelových příčníků vč. „V“ západky 860 mm
NOVINKA!

pro RP 81×81
pro RP 81×111

Kat. č.: 210016 ...........ks
Kat. č.: 210015 ...........ks

Reproduktory pro plošné ozvučení

Sady dvoupásmových aktivních reproduktorů

Kat. č.: 210029 .....................................ks
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