
IS6
Ljudsystem för installation med basar, toppar, förstärkare och mixer 

- Barer   - 2 st. 12” subwoofers (S12L) ger kraftig och tydlig bas
- Restauranger  - 4 st. 8”/1” topphögtalare (VPS802) med diskret design och bra ljud
- Små dansgolv  - 4-kanals förstärkare på totalt 1400W, med inbyggda delningsfilter 
- Lounger   - 2300W effekttålighet på högtalarna
- Träningslokaler  - Perfekt för installation i små lokaler som vill ha bra tryck i basen
-    - 

IS6 är ett litet kompakt ljudsystem för installation med subwoofers och topp-högtalare, 
perfekt för installation i mindre lokaler som vill ha ett bra ljud med ordentligt tryck i basen till ett rimligt pris.
All förstärkning och elektronik finns i 4-kanals förstärkaren PL4350, som levererar 4 x 350W i 4 ohm.
Förstärkaren har inbyggda justerbara delningsfilter med HP-filter och L-P filter på alla kanaler, 
svepbar delningsfrekvens mellan bas och topp från 50Hz til 150Hz, 24dB/oktav, samt subsonicfilter för att 
skydda basarna från de lägsta frekvenserna.
Systemet kan enkelt byggas ut med ett IS6-paket till för dubbla effekten och dubbla kapaciteten.
Högtalarna finns i svart och vitt.
Multimediaspelaren T2221 har radio, CD och MP3-spelare inbyggt, och bygger endast 1HE i ett 19” rack.
Den lilla 1HE rackmonterade mixern T2S02 har totalt 6 ingångar, 4 st. line in samt 2 st. mikrofon in, 
ifall lokalen gästas av DJ är det bara att koppla in DJ-mixer på någon line in för uppspelning i systemet.
Enkelt att handha, enkelt att installera och mycket driftsäkert.
Möjlighet till att lägga 2 st. S12L på en kanal och lägga till 2 st. VPS802 istället, kontakta oss för pris.
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Välj mellan svarta eller vita högtalare, 
beroende på miljö och installation

S12L finns i svart och vit



IS6
PRODUKTER I SYSTEMET

Art. nr Beskrivning         Antal

PL4350 Förstärkare med 4 kanaler, inbyggda justerbara delningsfilter  1 st.
  med svepbar delningsfrekvens 24dB/okav 50Hz till 150Hz
  4 x 350W uteffekt vid 4 ohms last
  Märke: PROPHON

VPS802W/B Installationshögtalare med 8”element och 1” diskant, vit eller svart  2 par (4 st.)
  Märke: Prophon

T2S02 Mixer / förförstärkare med 6 in (2 mick in, 4 line in) och stereo ut.  1 st.
  Märke: ITC AUDIO

S12L  Subwoofer med 12” element på 450W RMS / 900W cont / 1800W peak 2 st.
  Svart eller vitt utförande, heltäckande galler, gummifötter.
  Märke: PROPHON
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Komplettera ljudsystemet med 100V-kabel, Equalizer, takhögtalare,
rackskåp, racktillbehör mm.
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T2221
Kombinationsenhet med CD-spelare som 
klarar MP3 format, Radio, samt USB ingång 
för MP3 spelare, inkl. fjärrkontroll.

PSC250W / PSC250B
- 2x2,5mm2 högtalarkabel, finns i svart och 
vitt utförande, Mångtrådig OFC med 80 kar-
deler per ledare.

RACKTILLBEHÖR
- Draglådor
- Kontaktpaneler
- Ventillationsplåtar
- Hyllor
- Utdragbara skrivbord

Besök vår hemsida www.prophon.se
för fullt sortiment

RACKSKÅP
Finns i olika höjder, utföranden och djup, 
från 8 HE (Höjdenheter) till 46HE, 450, 550 
och 650 djup, enkelt att montera, även trä-
möbler och rackskåp i trä finns, tillverkat i 
Italien och Sverige, hög kvalitet. 
Tillbehör så som plexiglas dörr, sidor, bak-
stycken, avbelastningsskenor, draglådor, 
rackhyllor, paneler finns att tillgå.

T6231A
Equalizer med 2x31band för justering av 
rumsakustik och ljudinställning, med en 
mängd funktioner som Hi-Pass filter av/på, 
både XLR och Tele in/ut, 2HE, 19” rackmon-
terbar
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FÖRSLAG PÅ KOPPLINGSSCHEMA IS6
Ljudkällorna är tillval och endast exempel på hur det kan se ut

CD / RADIO
Bar-DJIPhone, Ipod

eller MP3 spelare

Mikrofon för 
utrop eller 
meddelanden

Vänster topp ut
2 x VPS802

Höger topp ut
2 x VPS802

Vänster bas ut
1 x S12L

Höger bas ut
1 x S12L


