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Geïntegreerde digitale versterker van 2 x 27-watt
Twee samengevoegde ingangen (1x ministekker / 1x 2-phono)
Interne voeding
Inclusief kantelbare wandbeugels

De SP-900P-luidsprekers zijn de meest kosteneffectieve
audio-oplossing van Vision. Ze zijn speciaal ontworpen
voor kleine vergaderruimten en klaslokalen. De luidsprekers
zijn hun geld dubbel en dwars waard. Ze bieden een
fantastische geluidskwaliteit en de eenvoudige montage die
u van Vision mag verwachten. Perfect voor
vergaderruimten.

Tweewegsysteem
De woofer van 5,25" wordt aangevuld door een mylar
conustweeter. De conustweeter zorgt voor een brede verspreiding
van het geluid, zodat het volume overal in de ruimte gelijk is. Dit
betekent een helder, goed verstaanbaar geluid voor
vergaderruimten en klaslokalen.

Volumeregeling
De volumeknop bevindt zich naast de fysieke aan/uit-schakelaar,
aan de achterkant van de master-luidspreker - de box met de
versterker.

Wandbeugels
Dankzij de wandbeugels kunnen de luidsprekers eenvoudig
zijwaarts gekanteld worden, en door het gebruik van een
conustweeter kunnen ze op een zijkant worden gemonteerd zodat
ze ook neerwaarts gekanteld kunnen worden. Of laat de beugels
voor wat ze zijn en plaats de luidsprekers op een plank.

Meerdere ingangen
Het achterpaneel van de hoofdluidspreker heeft een ministekker en
2-phono (RCA)-ingangen.

PP-behuizing
Voor de behuizing is hoogwaardig kunststof gebruikt, waardoor
deze een stevige akoestische kamer heeft voor een vervormingsvrij
geluid.

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.

Samengevoegde ingangen
Tijdens de invoerfase worden de ingangen gecombineerd, zodat er
geen aparte knop nodig is voor het selecteren van de verschillende
ingangen. Opmerking: als beide ingangen zijn aangesloten,
moeten alle bron- en weergaveapparaten in het systeem worden
gevoed via dezelfde stroomnetbron, anders treedt er aardingsbrom
op.
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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

WOOFER
5,25" papier

TWEETER
0,5" mylar koepel

INGANGEN
ministekker (3,5 mm) 2-phono (RCA) (samengevoegd)

LUIDSPREKERUITGANG
Verwijderbaar phoenix-type

LUIDSPREKERINGANG (OP SLAVE)
niet-geïsoleerd schroeftype

DYNAMISCH VERMOGEN MET LAGE IMPEDANTIE
2 x 27 watt at 8 ohms

RMS-VERMOGEN MET LAGE IMPEDANTIE
2 x 15 watt at 8 ohms

GEVOELIGHEID
101 dB (1 W / 1 m)

FREQUENTIERESPONS
50Hz-20kHz

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

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

GARANTIE
levenslang retourneren

NALEVING
RoHS, AEEA, CE/EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC, UKCA-EMC,
UKCA-LVD
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