Nyheter från prophon 4254-2012

● PROPHON VPS502WA, aktiv installationshögtalare
● PROPHON PLA2611P, Passivt line array för installation

PROPHON VPS502WA - Aktiv installationshögtalare
Den populära installationshögtalarserien VPS. har fått ett efterlängtat tillskott
i en aktiv modell: VPS502W, med inbyggda förstärkare.
Högtalaren är bestyckad med ett 5” baselement samt en 1”-dome diskant
VPS502WA är främst framtagen för miljöer där externa förstärkare inte kan
installeras, med den inbyggda förstärkaren blir högtalaren mycket
lägttinstallerad tack vare att varje högtalare har en ”egen” inbyggd förstärkare.
• Välljudande med hög tydlighet
• Perfekt att installera i offentliga miljöer, skolor, restauranger, butiker mm.
• Bas, Diskant samt volymreglage
• XLR in, XLR ut (link through)
• Säljs parvis
• AC kabel med vinklad kontakt ingår.
• Monteringsbygel ingår

VPS-serien (Rek. ca. pris exkl. moms)
Modell

VPS402B
VPS402W
VPS502B
VPS502W
VPS502WA
VPS602B
VPS602W
VPS802B
VPS802W

Beskrivning

4”/diskant, svart, 8Ω, 100V, 2W/4W/6W/16W
4”/diskant, vit, 8Ω, 100V, 2W/4W/6W/16W
5”/diskant, svart, 8Ω, 100V, 2W/4W/6W/16W
5”/diskant, vit, 8Ω, 100V, 2W/4W/6W/16W
5”/diskant, vit, Aktiv med inbyggd förstärkare
6”/diskant, svart, 8Ω, 100V, 2W/4W/6W/16W
6”/diskant, vit, 8Ω, 100V, 2W/4W/6W/16W
8”/diskant, svart, 8Ω, 100V 4W/6W/16W/32W
8”/diskant, vit, 8Ω, 100V 4W/6W/16W/32W

Pris / par
895:895:1 196:1 196:1 996:2 136:2 136:2 753:2 753:-

PLA2611P - Passiv Line array modul
Line array, passivt (bi-amplified) För installation eller turné.
Aktiva line-array högtalaren PLA2611 finns nu i passiv version, där all elektroniks processering, och förstärkning sker i externa 19” monterade förstärkare och processorer.
Den passiva Line array modulen är ett billigare alternativ till den aktiva versionen och är främst utvecklad för installationer i konserthallar, kyrkor, aulor,
hörsalar, större konferensanläggningar, Live-scener, Nattklubbar mm.
● Spridning Horisontellt 110º x vertikalt 15º
● 2 x 6” lättvikts neodymiumelement, med 110º x 15º ljudledare
● 1 x 1”-driver på waveguide
● En mängd flygbeslag och installationsbeslag finns.
● Vit / svart (valfri färg kan beställas mot 5% extra kostnad
● Färdiga presets finns i våra processorer DSP260 och DSP480
● Smart ”nyckelhålsbeslag” för enkel montering med flygbeslag
● Kan monteras 3 st i kluster horisontellt eller vertikalt och ge 110º x 45º
● Kan monteras på ”dansbandspinne” på bas för ett kompakt kontrollerat PA

Rek. ca. pris aktiv: 23 843:- exkl. moms
Rek. ca. pris passiv: 16 996:- exkl. moms
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