
SYNTAX - 7XLANCAT5PUR  
CAT5-kabel för turnébruk

Italienska kabeltillverkaren Syntax har utvecklat en CAT5-kabel för turné-bruk.
Kabeln är dubbelt skärmad, 
Skärm 1) aluminiumfolie med 100% skärm, 
Skärm 2) förtennad koppartråd med 80% skärm.
Vidare har kabeln dubbla lager isolering, ett lager PVC och ett lager 
polyuretane. vilket gör kabeln så väl fl exibel och mycket stryktålig.
CAT5- kabeln kan enkelt rullas upp på kabelvinda utan att ta skada.
Kabeln är fl ammskyddad.
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 Nyheter från prophon 18/6-2012
 ● SYNTAX 7XLANCAT5PUR, CAT5-kabel för turnébruk
 ● ITC TI240BU - zonemixerförstärkare med USB & 240W förstärkare
 ● ITC T2S02 - Signalmixer / preamplifi er för installation

ITC AUDIO- T2S02
Signalmixer / preamplifi er för installation.

ITC AUDIO lanserar en ny mycket smart och kompakt 6-kanals, 
1HE-19” rackmonterbar pre-amplifi er / mixer, för installation.
Perfekt för t.ex. Gym-miljö, Spinning, Aerobic, workout, butiker, 
restauranger, barer, lounger, offentliga lokaler mm.
2 mikrofoner kan användas med separata inställning av volym, bas och 
diskant. 4 ljudkällor kan användas (en i taget med select source) 
mic1 & mic2 kan även ställas in som line in 5 & 6 
med separata volym, bas och diskant- reglage

Specifi kationer
· 4 Line in (2xRCA) med separat ingångs-gain på baksidan.
· 2 Mic / Line in (XLR) med separat ingångs-gain på baksidan. 
  (select switch Mic/Line)
· +48V phantom-matning på mic 1-2 (på / av via dip-switch )
· Priority på Mic1 &/eller Mic2 (på/av via dip-switch)
· EMC in (talat utrymningslarm) med priority och override funktion
· Balanserad Stereo ut via 2 x XLR
· Obalanserad stereo ut via REC out (2 x RCA)
· Separata master gain, Left / Right (högra sektionen)
· Select music-source 1-4 med level, bas, diskant (mitten-sektionen)
· Separat kontroll av mic1 & mic2 med separat level, bas, diskant (vänstra 
sektionen)
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Prophon Audio & Teknik AB, Täby, Stockholm
Tel: 08-92 86 00, Fax: 08-623 07 98, Mail: info@prophon.se, Hemsida/webshop: www.prophon.se

Alla priser och data med reservation för uppdateringar och förändringar utan att meddela detta

ITC AUDIO - TI240BU  
240W Zonmixerförstärkare för installation

ITC AUDIO släpper en ny zonemixerförstärkare med bl.a. USB in.
även fl ertalet line och mic in, samt talat utrymningslarm, priority mm.
Perfekt för den lilla installationen i t.ex. butiker, gym, restauranger, offentlig 
miljö mm. 

· 240W inbyggd förstärkare · USB in för MP3  · Fjärrkontroll
· 5 zoner ut (100V)  · 2 Line in · Bas / Diskant reglage 
· 3 Mic in (XLR / Tele)  · 100V ut zon 1-5 · Master volym 
· 70V/100V/4-16Ohm på master ut  · EMC (Talat utrymningslarm)
· Separat volymkontroll på de 3 mic in, 2 line in samt USB in. 
· Line out för att koppla vidare till ytterligare förstärkare, eller annat distributionssystem
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