
IS7
Komplett ljudsystem för installation på Dansgolv, livescener, större 
träningslokaler, mm. Med kraftfulla basar, toppar, förstärkare & SDP

- Dansgolv   - 4 st. 1x15” subwoofers (KS15) ger kraftig, tung och tydlig bas
- Större träningslokaler - 8 st. 10”/1” topphögtalare (K10) med hög verkningsgrad och bra tryck
- Större lounger  - Separata bas- och topp- förstärkare på totalt 2700W + 4 x 700W
- Livescener   - 4800W + kontinuerlig effekttålighet på högtalarna
- Träningslokaler  - Perfekt för installation på dansgolv, livescener, större träningslokaler.  

IS7 satte vi ihop för att täcka upp behovet av ett prisvärt komplett aktivt ljudsystem, för installation på 
nattklubbar, dansgolv, större träningslokaler, samt i större lounger/barer där ofta liveband eller DJ huserar, 
och där bra tryck och hög kvalitet på ljudet efterfrågas till vettiga priser.

K-seriens högtalare, P-seriens förstärkare och DX-seriens DSP-processorer, alla serier från Prophon, 
ger hög kvalitet och pålitliga produkter, med bra ljud och servicefritt användande.
Alla inställningar, delningsfilter, EQ, limiter, signal-routing mm. finns förprogrammerat i DX48, som har 4 in och 
8 ut, vilket ger en kraftfull och prisvärd systemprocessor, som även kan hantera miljöljud, och flera ljudkäl-
lor (t.ex. DJ och live-ljud in, samt dansgolv & miljöljud ut) DX48 har 30 platser för att spara egna presets och 
inställningar.
KS15 är en mycket speciell subwoofer med fokus på rätt frekvens, som ger en kontrollerad, men ändå tung 
bas, K10 är bestyckad med ett 10” element och en 1”-driver monterat på horn, 
K10 har 12 M12-flygpunkter för enkel och säker installation.
de två P4700 förstärkarna levererar totalt 4 x 550W i 4 ohm till topparna och 2 x 1350W i 4 ohm till basarna, 
systemet kan byggas ut med lika många K10 högtalare till och drivas med samma förstärkare i 2 ohm
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IS7
PRODUKTER I SYSTEMET

Art. nr Beskrivning         Antal

P470 0 Förstärkare med 4 kanaler, Class-D teknik med switchade nätdelar  2 st.
  ger låg vikt, kompakt storlek, hög pålitlighet och endast 1HE höjd.
  P4700 ger 4 x 750W i 2 ohm, 4 x 550W i 4 ohm och 4 x 350W i 8 ohm
  Till basarna bryggas den ena förstärkaren och lämnar då 
  2 x 1350W i 4 ohm
  Märke: PROPHON

DX48  DSP processor / digitalt Delningsfilter, med 4 in & 8 ut    1 st.
  Delningsfilter High-pass & Lo-pass, 5 EQ-punkter på alla in och alla ut
  Programmerbar Limiter, Delay på alla kanaler, 
  Förprogrammerad för IS7 systemet
  Märke: PROPHON

KS15  Subwoofer med 1 x 15” element på 600W cont. effekt, 8 ohm   4 st.
  Heltäckande galler, handtag, 12 st. M12 installationspunkter för flyg
  Märke: PROPHON

K10  Fullrangehögtalare med 10”-element och 1”-driver på horn   8 st.
  Heltäckande galler, 12 st. M12- flygpunkter, handtag, stativkopp
  Märke: PROPHON
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Komplettera ljudsystemet med högtalarkabel, 19” racktillbehör, 
rackskåp, miljöhögtalare
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PSC250W / PSC250B
- 2x2,5mm2 högtalarkabel, finns i svart och 
vitt utförande, Mångtrådig OFC med 80 kar-
deler per ledare.

PSC400W / PSC400B
- 2x4mm2 högtalarkabel, finns i svart och vitt 
utförande, Mångtrådig OFC med 80 kardeler 
per ledare.

19” RACKTILLBEHÖR
Draglådor | Kontaktpaneler | Rackmutter
Ventillationsplåtar | Rackhyllor | Rackskruv | 
Brickor | Utdragbara skrivbord | Täckpaneler 
Elektroniklådor | 

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.

CS-SERIEN
2-vägs passiva takhögtalare med coaxiell 
design, ger snyggt ljud och diskret utförande.
Tre storlekar finns, 5”, 6” & 8”
100V i olika effekt, eller 8 ohm
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VPS-SERIEN
Miljö och surroundhögtalare, perfekt för 
uteserveringen eller för baren, restaurangen 
mm. väderbeständiga, 
finns i svart och vitt utförande, 
Fyra storlekar, 4”, 5”, 6” 8”
Tvåvägs passiva fullrangehögtalare.
VPS502 (5”) finns även som aktiv version
8 ohm eller 100V i olika effekt
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FÖRSLAG PÅ KOPPLINGSSCHEMA IS6 
Ljudkällorna är tillval och endast exempel på hur det kan se ut

Bar/DJ

Liveband
mixerbord

DX48


