
IS3
Komplett ljudsystem för installation

- Butiker   - 8 st. vita eller svarta designhögtalare med 6” element och 1” diskant
- Uteserveringar  - 350W zone-mixerförstärkare, med 5 zoner
- Hörsalar   - Bas / diskant / volym- reglage på alla line / mick in
- Public adress  - 100V system ger enkel, snabb och felfri installation
- Restauranger  - Separata volymer på upp till fem zoner 
- Gym   - Brandlarmsingång, ingång för utropsmick & telefon, prioriteringsingång

Kraftfullt och prisvärt installationspaket för offentliga lokaler, butiker, restauranger, barer, hörsalar, 
nattklubbar, ridhus, gym, kyrkor, konferensanläggningar mm.
Unik zonemixerförstärkare med separat volym på upp till 5 zoner ger bra kontroll på ljudnivån i lokalen, 
med möjlighet till justering av volymen zonvis. extra externa förstärkare kan installeras för utbyggnad av 
systemet. Förstärkaren har en mängd funktioner som annars bara finns på dyrare system, som Priority 
mikrofon, separata zonvolymer, 100V/70V eller 4-16 ohm högtalarutgångar, Telefoningång för att integrera i 
telefonväxlar med anropsfunktion, EMC in för att koppla in ljudsystemet på befintligt talat utrymningslarm 
och brandlarm, enkelt att utöka systemet med extern förstärkare och flera högtalare, som då styrs av mas-
tervolymen på zonmixerförstärkaren, Möjlighet till strömförsörjning via batteri (DC) ifall strömmen går, som 
vid brand eller utrymningslarm. komplettera med utropsmikrofon, ljudkällor, flera högtalare,
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Komplettera ljudsystemet med ljudkällor, EQ, 
utropsmickrofon och rackskåp
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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

T6231A
Equalizer med 2x31band för justering av 
rumsakustic och ljudinställning, med en 
mängd funktioner som Hi-Pass filter av/på, 
både XLR och Tele in/ut, 2HE, 19” rackmon-
terbar

T318
- Utropsmikrofon med 5 zoner, som kan 
adresseras var för sig, flera eller alla, perfekt 
i t.ex butiker där man vill ha möjlighet att tala 
till vissa zoner men inte till andra

RACKSKÅP
Finns i olika höjder och djup, från 8 HE (Höj-
denheter) till 32HE, 450, 550 och 650 djup, 
enkelt att montera, tillverkat i Italien, hög 
kvalitet, svart pulverlackat, tillbehör så som 
plexiglas dörr, avbelastningsskenor, draglådor, 
rackhyllor, paneler finns att tillgå.

CS-SERIEN TAKHÖGTALARE
Vid installation där undertak finns kan det 
vara fördelaktigt att använda takhögtalare 
istället, CS-serien är tvåvägs högtalare med 
hifi-ljudkvalitet, finns i tre storlekar 5”, 6” och 
8”, enkelt att montera med snabbfästen, fan-
tastisk ljudkvalitet


