
SP-1800 par 3-vejs-væghøjttalere
vav.link/da/sp-1800 SP-1800 EU SAP: 3635038 US SAP: 12928302

5,25″ bashøjttaler 50 W højttalere
Vægbeslag medfølger med justering af hældning på op til 60º
Hvid, sælges i par

Visions SP-1800 professionelle vægmonterede højttalere er
supernemme at installere, ser �otte ud og giver en fyldig og
kraftig lyd.

De er kun 240 mm høje og bruger en 5,25 tommer
bashøjttaler – den mest populære størrelse til anvendelse i
klasseværelset, mødelokalet og konferencelokalet.

SPECIFIKATIONER

Trevejs
Disse højttalere bruger tre drivere: bashøjttaler,
mellemtonehøjttaler og diskanthøjttaler. Der skal altid indgås et
kompromis, når en driver skal frembringe et bredt område af
frekvenser, så det at opdele det soniske område i tre betyder, at
hver driver har et smallere område af frekvenser at frembringe,
hvilket resulterer i mindre forvrængning og en klarere lyd.

Basre�eks
En port til basre�eksen giver bashøjttaleren et større udsving,
hvilket giver bashøjttaleren mulighed for at frembringe lavere
frekvenser, og den faseforskudte bevægelse af luft fra bag på
bashøjttaleren til foran forstærker bassen endnu mere.

Robust gitter
Et metalgitter beskytter driverne mod fysisk interferens.

Rå �nish
Finishen, der er fremstillet af solidt ABS-plast, kan modstå hård
brug af professionelle.

Professionelle AV-anvendelser
I små til mellemstore præsentationsmiljøer er en stor
udstrålingsvinkel som regel mere vigtig end styring af
mikrofonfeedback, så der er ikke brugt nogen horn.

Vandret C-beslag
De justerbare beslag giver mulighed for nemt at vinkle 30º op eller
30º ned. Du kan også undlade beslagene og bruge højttalerne på
hylden.

Bemærk
Det er passive højttalere – der er ikke nogen indbygget forstærker –
så de skal bruges sammen med en ekstern forstærker.
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PRODUKTMÅL
244 x 180 x 174 mm (højde x bredde x dybde for hver højttaler)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
465 x 205 x 270 mm

PRODUKTVÆGT
4,2 kg (per pair)

VÆGT MED EMBALLAGE
4.67 kg (per pair)

KONSTRUKTIONSMATERIALE
ABS

FARVE
hvid

STRØMSTYRING
50 watt (RMS)

BASHØJTTALER
5.25″

MELLEMTONEHØJTTALER
1″

DISKANTHØJTTALER
0,5″

INDGANGSTERMINALER
Bindende post

UDGANGSIMPEDANS
8 ohm

FØLSOMHED
89dB (1w/1m)

FREKVENSRESPONS
80Hz-20kHz

MEDFØLGENDE TILBEHØR
2 x vægbeslag

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERENSSTEMMELSE
RoHS, WEEE, CE/ EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH, UKCA
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