
IS1
Komplett ljudsystem för installation

- Butiker   - 4 st. vita eller svarta designhögtalare med 5” element och 1” diskant
- Hörsalar   - 120W mixerförstärkare utan fläkt
- Konferensrum  - Bas / diskant / volym- reglage på förstärkaren
- Projektor-ljud  - 100V system ger enkel, snabb och felfri installation
- Restauranger  - Fyra source och flera mick in, samt mängder av smarta funktioner 
- Barer   - Brandlarmsingång, ingång för utropsmick, prioriteringsingång

Mycket prisvärt installationspaket för offentliga lokaler, restauranger, barer, hörsalar, konferensrum eller 
som ljudsystem till projektorn, med enkelt handhavande och låg installationskostnad.
Med en sk. mixerförstärkare utan fläktkylning slipper man irriterande fläktljud som oftast vanligtvis är för-
knippat med mixerförstärkare för public adress. 
Fyra sources, eller line in finns samt line out, rec out och pre-out för att koppla in t.ex. en extern EQ för att 
justera rumsakustik. 
Fyra mick in med separat gain och möjlighet till phantommatning och priority, volymkontroll för line in och 
de fyra mick in, samt bas/diskant och master volym.
Priorityingång för talat utrymningslarm för att koppla in sig på befintligt brandlarm, möjlighet till strömförsörj-
ning via batteri (DC) för talat säkert utrymningslarm. 100m. 2 x 1,5mm2 högtalarkabel, vit eller svart ingår 
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Komplettera ljudsystemet med ljudkällor och utropsmickrofon
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T531
Utropsmikrofon för utrop i ljudsystemet, auto-
matisk priority funktion gör att musiken tystnar 
när man pratar i mikrofonen, och kommer se-
dan tillbaka när man slutar prata i mikrofonen, 
Tryckknapp som trycks ner för att prata sitter i 
”foten”

T2221
- Multienhet med CD-spelare, Radio och 
USB-läsare.
- 2 st. line out, en för radio 
och en för CD/USB
- Endast 1HE 19” rackmonterad
- Fjärrkontroll ingår
- Tydlig display
- Stabil och stryktålig

Förslag på kopplingsschema


