
IS4
Komplett ljudsystem för installation

- Butiker     - 6 st. kraftfulla 2-vägs takhögtalare med 8”element och diskant
- konferensanläggningar   - 240W 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    - USB-ingång för USB-spelare, fjärrkontroll ingår
- Barer     - Brandlarmsingång, ingång för utropsmick, prioriteringsingång

IS4 är anpassat för mindre lokaler och ytor som vill ha ett bra ljud för musik och tal, med kraftfulla 8” tak-
högtalare blir ljudbilden avsevärt mycket bredare än vid ”vanliga” installationer av takhögtalare där ofta 5” 
högtalare används, passar utmärkt i lilla butiken, på kontoret, i konferensrummet, mindre hörsalar, restau-
ranger och barer där undertak är installerat. Takhögtalarna går att byta ut mot VPS-seriens väggmonterade 
högtalare. zonmixerförstärkaren har möjlighet till att dela upp högtalarna på upp till 5 zoner där man kan 
stänga av/på ljudet i valfria zoner, men en zon går lika bra om man vill ha samma ljudbild överallt.
100V högtalare med olika ”tappning” där 10, 20 eller 30W kan användas oberoende av varandra på varje 
högtalare, och på så sätt anpassa ljudbilden i lokalen individuellt, t.ex. om det är lägre i tak på vissa ställen, 
kan man välja 20W istället för 30W, då kommer ljudbilden att vara 3dB lägre, för att kompensera för lägre 
takhöjd. Mixerförstärkaren har 4 st. line in, 2 st. mick in, EMC in för talat utrymningslarm och brandlarm, 
bas/diskant-reglage, USB ingång på frontpanelen, fjärrkontroll ingår, 
även 100m. 2 x 1,5mm2 högtalarkabel, vit eller svart ingår 
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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

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.

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”

VPS-SERIEN VÄGGHÖGTALARE
Vid installation där undertak ej finns kan det 
vara fördelaktigt att använda väggmonterade 
högtalare istället, VPS serien finns i 4 storle-
kar, svart och vitt, kontakta din installatör 


