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Geïntegreerde versterker van 2 x 30 Watt
Lijningang via 2-phono (RCA)
Bluetooth 5.0 (kan worden uitgeschakeld)
RS-232-bediening
Tooninstellingen (via RS-232)

Deze professionele luidsprekers van 5,25" 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 te bedienen.
Perfect voor vergaderruimten.
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Seriële bediening
Dankzij RS-232-bediening kan dit geluidssysteem worden bediend
met een regelsysteem zoals de Techconnect Control van Vision. De
toon en het volume kunnen worden ingesteld. Standaard wordt
automatisch naar Bluetooth overgeschakeld zodra er een
apparaat wordt gekoppeld. Dit kan worden uitgeschakeld met RS-
232. Opmerking: dit product heeft geen afstandsbediening.

Automatische stand-by
Automatische stand-by is standaard ingeschakeld. Deze kan
worden uitgeschakeld via RS-232. 

Basre�ex
Een basre�expoort 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
 Deze luidsprekers zijn voorzien van een woofer van 5,25 inch; het
meest populaire formaat voor in klaslokalen, vergaderruimten en
directiekamers. Ze worden aangevuld met een mylar koepeltweeter
van 0,5 inch.

Horizontale C-beugel
Met de verstelbare beugels kan de installateur de luidspreker
zijwaarts of naar boven en 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.

Geheugen
Wanneer de SP-1900P wordt aangesloten op het stroomnet, wordt
het apparaat automatisch ingeschakeld en de laatste volume-
instelling blijft behouden. Door de stroom in te schakelen, worden
de luidsprekers weer automatisch geactiveerd.

Stereo-ingang
Door de 2-phono-ingang (RCA) kunt u snel aan de slag.

Bluetooth
Maak vanaf uw telefoon of tablet verbinding zonder ook maar een
noot te missen. De luidsprekers schakelen standaard automatisch
over van de lijningang naar de Bluetooth-bron wanneer deze wordt
gekoppeld.
Als u geen Bluetooth nodig heeft, kunt u deze uitschakelen met een
knop op de achterkant
De pincode en Bluetooth-naam kunnen niet worden gewijzigd
De luidsprekers beschikken over slechts één geheugensleuf voor
Bluetooth en maken automatisch verbinding met het meest
recente apparaat. Wilt u een ongewenst apparaat handmatig
ontkoppelen? Wacht dan tot het apparaat buiten bereik is en
koppel vervolgens een nieuw apparaat. Er kan maar één apparaat
tegelijk gekoppeld zijn.

SPECIFICATIES
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AFMETINGEN PRODUCT
245 x 183 x 164 mm (h x b x d voor elke luidspreker)

AFMETINGEN MET VERPAKKING
395 x 235 x 275 mm

GEWICHT PRODUCT
Master: 2,7 kg Slave: 2,5 kg

GEWICHT MET VERPAKKING
5,5 kg

MATERIAAL
PP

KLEUR
wit

UITGANG VERSTERKER
Dynamisch vermogen met lage impedantie: 2 x 30 watt bij 8 ohm
RMS-vermogen met lage impedantie: 2 x 15 watt bij 8 ohm

LUIDSPREKERSYSTEEM
tweewegsysteem

WOOFER
5,25" polypropyleen conus

TWEETER
0,5" mylar koepel

BEVESTIGINGSSYSTEEM
C-beugel

INGANGEN
Stereo 2-phono (RCA) Bluetooth

LUIDSPREKERUITGANG
Verwijderbaar phoenix-type

BLUETOOTH VERSION
5.0

BLUETOOTH-BEREIK
10 m

NOMINALE IMPEDANTIE
8 Ohm

GEVOELIGHEID
86 dB (1 W / 1 m)

FREQUENTIERESPONS
45 Hz - 20 kHz

VOEDING
interne AC-voeding van 100-240 V 50/60 Hz

BEDIENINGSINTERFACE
RS-232 serieel

TOTALE HARMONISCHE VERVORMING (THD)
1%

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
2 wandbeugels 1 luidsprekerkabel van 5 m 1 stroomkabel Europa
van 1,8 m met 8-vormige stekker 1 stroomkabel VK van 1,8 m met
8-vormige stekker 1 stroomkabel AU van 1,8 m met 8-vormige
stekker 1 stroomkabel VS van 1,8 m met 8-vormige stekker
Opmerking: ingangskabels niet meegeleverd

GARANTIE
levenslang retourneren

VOLDOET AAN
RoHS, CE/EMC, FCC, RCM, RCM/TVC, RCM-SDOC, REACH, UKCA
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