
Deze premium luidsprekers in boekenplankmodel van Vision zijn speciaal vervaardigd voor audiovisuele
presentatieomgevingen, zoals klaslokalen en vergaderruimten, maar ook bars en restaurants. Ze zijn eenvoudig te
installeren en klinken geweldig!

Pair 60w Active
Loudspeakers
SP-1800PBT EU SAP: 4313061 US SAP: 12928308
visionaudiovisual.com/sp-1800p

Geïntegreerde analoge versterker van 2 x 30 Watt (RMS)
Twee ingangen, IR-afstandsbediening meegeleverd
RS-232-bediening
Bluetooth-ingang

https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2016/01/SP-1800PBT.png
https://visionaudiovisual.com/sp-1800p/?lang=nl


Seriële bediening
RS-232-bediening houdt in dat de SP-1800P kan worden bediend door een regelsysteem
als Crestron of AMX, of met Techconnect Control, ook van Vision.

Automatische stand-by
Functie automatische stand-by voor de SP-1800P die stroom bespaart. Deze functie kan
worden uitgeschakeld via de afstandsbediening of een regelsysteem.

Afstandsbediening
De IR-afstandsbediening beschikt over een scala aan opties, waaronder instellingen voor
bas en treble.

Basreflex
Een basreflexpoort verbetert de respons van de woofer voor de lagere frequenties en de
faseverdraaide luchtverplaatsing vanaf de achterkant van de woofer naar de voorkant
versterkt de bas nog meer.

5,25″ woofer
Ze zijn 240 mm hoog en voorzien van een 5,25“ woofer; het meest populaire formaat voor
in klaslokalen, vergaderruimten en directiekamers.

Horizontale C-beugel
Met de verstelbare beugels kan de installateur de luidspreker 30º naar boven of beneden
kantelen. Of laat de beugels voor wat ze zijn en plaats de luidsprekers op een plank.

Robuuste cover
De dikke, metalen cover beschermt de drivers tegen fysieke interferentie.

Groots geluid
Deze luidsprekers zijn uitgerust met drie drivers: een woofer, een squawker en een tweeter.
Een driver met groot frequentiebereik levert altijd in op kwaliteit. Dus door het geluidsbereik
in drieën te delen heeft elke driver een kleiner frequentiebereik waardoor er minder
vervorming optreedt en het geluid zuiverder is.

Geheugen
Wanneer de SP-1800P wordt aangesloten op het stroomnet springt hij automatisch aan en
onthoudt de laatste ingangs- en volume-instellingen. Door de stroom in te schakelen,
worden de luidsprekers weer automatisch geactiveerd.

Bluetooth
Maak draadloos verbinding vanaf uw telefoon of laptop. De luidsprekers kunnen
automatisch van lijningang wisselen wanneer Bluetooth wordt gekoppeld (als de gebruiker
dit instelt).

Naam Bluetooth wijzigen
Maak verbinding met een pc via USB om de pincode te wijzigen en in te stellen.
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MANUAL

Manual
NL PDF 933.21 KB
files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800P_manual_nl.pdf

Manual en v2
EN PDF 2.40 MB
files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800PBT_manual_en_v2.pdf

Manual nl
NL PDF 1.68 MB
files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800PBT_manual_nl.pdf

CAD

CAD
ZIP 276.80 KB
files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/cad/SP-1800P.zip

CAD
VND.DWG 329.01 KB
files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800P.dwg

SOFTWARE

InstallBlueSuite 2 6 4 1046
X-DOSEXEC 30.42 MB
files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/software/InstallBlueSuite_2_6_4_1046.exe

IMAGE

Product Images
ZIP 8.05 MB
files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/images/SP-1800P.zip

SPECIFICATIONS

AFMETINGEN PRODUCT
244 x 180 x 174 mm /9,61″ x 7,1″ x 6,85″ (lengte x breedte x diepte voor iedere luidspreker)

AFMETINGEN MET VERPAKKING
465 x 205 x 270 mm / 18,3″ x 8,1″ x 10,63″

GEWICHT PRODUCT
4,78 kg /10,54 lb (per set)

GEWICHT MET VERPAKKING
5,25 kg /11,57 lbs (per set)

CONSTRUCTIEMATERIAAL
ABS

KLEUR
Wit

UITGANG VERSTERKER
2 x 30 Watt (RMS)

WOOFER
5,25″

TWEETER
0,5″ + Piezo 1″

INGANG 1
Ministekker (3,5 mm)

INGANG 2
2-phono (RCA)

LUIDSPREKERUITGANG
Verwijderbaar phoenix-type

LUIDSPREKERINGANG (OP SLAVE)
Niet-geïsoleerd om in te schroeven

UITGANGSIMPEDANTIE
4 Ohm

GEVOELIGHEID
85 dB (1 W/1 m)

FREQUENTIERESPONS
50Hz-20kHz

STROOMVERBRUIK
≤ 100 w

VOEDING
100-240v 50/60Hz AC externe voedingsbron – 16 volt / 5,4 amp

TRANSFORMATOR IN LAPTOPSTIJL

INCLUSIEF 4X TWEEPOLIG EUROPEES STROOMSNOER MET 8-VORMIGE STEKKER VAN 0,5 M (1,6
FT)
VK/EU/VS/AU

LENGTE STROOMSNOER
1,5 m (4,9 ft)

AFMETINGEN TRANSFORMATOR
149 x 59 x 35 mm / 5,9″ x 2,3″ x 1,4″

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
2 wandbeugels 1 x voedingskabel Europa 8-vormig van 0,5 m (1,6‘) 1 x voedingskabel VK 8-vormig van
0,5 m (1,6‘) 1 x voedingskabel AU 8-vormig van 0,5 m (1,6‘) 1 x voedingskabel VS 8-vormig van 0,5 m
(1,6‘) 1 x luidsprekerkabel 5 m (16,4′) lang 1 x afstandsbediening (inclusief batterij: CR2025 3V Li-Mn) 1
x 9-pins seriële adapter mannelijk/mannelijk

GARANTIE
Levenslang retourneren

CONFORM
RoHS, CE/EMC, FCC, RCM, RCM/TVC, RCM-SDOC, REACH

ONDERDEELCODE
SP-1800PBT [SAP:4313061]

RESERVE AFSTANDSBEDIENING
SP-1800P RC [SAP: 3940954]

RESERVE-VOEDINGSEENHEID (PSU)
TC2 P16V5.4A [SAP:3824152]
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