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Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą nagłośnienia.
Przedstawiamy Państwu naszą aktualną ofertę promocyjną.
Zestaw 1.
Nagłośnienie bezprzewodowe
System akumulatorowo-sieciowy 200Wat z mikserem 3-kanałowym, wyposażony w
mikrofony bezprzewodowe, odtwarzacz MP3, Bluetooth, Tuner FM + Pilot
BSS-200 znakomicie nadaje się do nagłaśniania różnego rodzaju imprez organizowanych w plenerze.
Szczególnie przydatny jest tam, gdzie nie sięga zasilanie sieciowe.
Może on współpracować z jednym lub dwoma mikrofonami bezprzewodowymi - wyposażenie w ilość
mikrofonów jest opcjonalne według potrzeb użytkownika.
BSS-200 ma także możliwość podłączenia dwóch dodatkowych mikrofonów przewodowych i urządzeń AUDIO.
Wszystkie źródła sygnału mają osobne regulacje głośności i mogą pracować jednocześnie. Do BSS-200 można
podłączyć także dodatkową kolumnę głośnikową S-200.

Możliwość pracy z sieci 220-240V lub z akumulatora
Wbudowany akumulator 12V/7Ah
Wbudowana ładowarka akumulatora
Czas pracy na akumulatorze ok. 3-4godz przy pełnej mocy
Regulacja barwy tonu: BASS TREBLE
Regulacja siły głosu: MIC-1, MIC-2, AUDIO
2 wejścia mikrofonowe typu XLR z
zasilaniem PHANTOM dla mikrofonów pojemnościowych
Wymiary (WxSxG):485x295x250mm
Waga: 11kg

Cena detaliczna zestawu BSS-200/1
Cena detaliczna zestawu BSS-200/2

1980 zł / cena promocyjna 1720 zł
2280 zł / cena promocyjna 1990 zł

Dodatkowe wyposażenie
Kolumna S-200 690zł / cena promocyjna 600zł
Statyw kolumnowy / 130zł cena promocyjna 100zł

Zestaw 2.
Nagłośnienie przenośne o mocy 2x150Wat
System nagłaśniający o mocy 300Wat z mikserem 3-kanałowym, wyposażony
w mikrofony bezprzewodowe, odtwarzacz Mp3, Bluetooth i Tuner FM.
SS-300 to przenośny, zintegrowany system do nagłaśniania konferencji, wykładów, seminariów oraz imprez
okolicznościowych. Jest bardzo prosty w instalacji oraz obsłudze. Posiada wszystko, co niezbędne aby nagłośnić
sprzęt audio, mikrofony lub instrument muzyczny. Może on współpracować z jednym lub dwoma mikrofonami
bezprzewodowymi - wyposażenie w ilość mikrofonów jest opcjonalne według potrzeb użytkownika.
W skład zestawu wchodzi jedna kolumna aktywna oraz kolumna pasywna.

z jednym mikrofonem bezprzewodowym

z dwoma mikrofonami bezprzewodowymi

Parametry techniczne:
Moc wyjściowa 300W/4ohm RMS
Głośniki: 10"LF + HF
Wzmacniacz mocy klasy D
Zasilacz SMPS
Regulacja barwy tonu: BASS TREBLE
Regulacja siły głosu: MIC-1, MIC-2 , AUDIO/MP3
2 wejścia mikrofonowe typu XLR z zasilaniem PHANTOM dla mikrofonów pojemnościowych
Włączane filtry w kanałach mikrofonowych MIC-1/2 poprawiające zrozumiałość mowy
MUTE przycisk wyciszania wzmacniacza
1 wejście audio typu RCAx4
Wyjście liniowe typu JACK
Wyjście głośnikowe do podłączenia dodatkowej kolumny 8ohm
Wymiary (WxSxG):485x295x250mm
Waga: 11kg

Cena detaliczna zestawu SS-300/1
Cena detaliczna zestawu SS-300/2

3080 zł / cena promocyjna 2680 zł
3380 zł / cena promocyjna 2940 zł

Dodatkowe wyposażenie
Statyw kolumnowy / 130zł cena promocyjna 100zł

Wszystkie nasze produkty są zaprojektowane, wykonane i serwisowane w Polsce.
Sprzęt objęty jest gwarancją na okres 24 miesięcy.
Oferta w cenach promocyjnych ważna do końca listopada 2018.

