
MAVIS, s.r.o.
Lúky  1316
952 01 Vráble

BEZKÁBLOVÉ OZVUČOVACIE SÚPRAVY

Hmotnosť iba 5 kg

Hudba a reč všade k dispozícii

Prevádzka na zabudovaný akumulátor, 4 hodiny na jedno nabitie
CD/MP3 prehrávač s diaľkovým ovládaním
Prehrávanie MP3 z USB kľúča
Bezdrôtový UHF mikrofón (možnosť doplniť na dva)
Hlasová priorita - automatické stíšenie hudby pri hlásení
Dvojpásmový koaxiálny 6,5" reproduktor pre kvalitnú reprodukciu
Výkon: 30W RMS
Hlasitosť: viac ako 105 dB / 1m

Rozmery iba 30 x 22 x 21 cm

ROADMAN 102

ROADBOY 6.5

Cena: s DPH595,- €

Cena: s DPH1.299,- €

Voliteľné príslušenstvo:
- transportná taška ................................. 35,- €
- skladací stojan...................................... 35,- €
- bezdrôtový mikrofón ručný, vysielač....178,- €
- vysielač pre kravatový/náhlavný mikr. 178,- €
- kravatový alebo náhlavný mikrofón ......46,- €

Kompaktná, flexibilná súprava mimoriadne vhodná pre školy.
Jednoduchá obsluha, stačí zapnúť a používať.

Vhodná aj pre ženy

Vysoký výkon, jednoduchá manipulácia
Výsledok mnohoročných skúseností v návrhu zvukových systémov.
Robustná, ľahko prenosná skriňa z hliníka obsahuje všetko potrebné k ozvučeniu
priestorov ako napr. telocvičňa, ihrisko alebo školské nádvorie. Pre uľahčenie
prenášania je vybavená kolieskami a vysúvacou teleskopickou rukoväťou.
Základné vybavenie je možné doplniť o druhý prijímač bezdrôtového mikrofónu
a kazetový prehrávač s funkciou „pitch control“.

Pripravujeme inováciu osvedčenej školskej rozhlasovej ústredne s elektronickým školníkom ACC3300

Dostupnosť - marec 2010.
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možnosť pripojenia viac mikrofónnych pultov cez FTP kábel
možnosť zapínania a vypínania ústredne z mikrofónneho pultu
možnosť spúšťania vopred nahraných správ z mikrofónneho pultu

(názov stanice na displeji)
alebo satelitu GPS

možnosť programového spúšťania rozhlasového vysielania FM staníc
trojriadkový alfanumerický displej
možnosť programového spínania reproduktorových liniek

zabudovaný rozhlasový prijímač FM s RDS
synchronizácia hodín zo signálu RDS

Na predbežné, nezáväzné objednávky uplatnené do 31.12.2009 poskytneme zľavu 20%

tel. 037-7832654
fax. 037-7832220

web: www.mavis.sk
e-mail: mavis@mavis.sk

Prevádzka na zabudovaný akumulátor, 10 hodiny reči  na jedno nabitie
CD/MP3 prehrávač s diaľkovým ovládaním
Prehrávanie MP3 z USB kľúča
Bezdrôtový UHF mikrofón (možnosť doplniť o druhý prijímač)
Vstupy pre 2 drôtové mikrofóny, linku a externé prístroje (walkman, ...)
Hlasová priorita - automatické stíšenie hudby pri hlásení
Dvojpásmový systém: 10" basový reproduktor a výškový horn
Výkon: 85W RMS / 200 W music
Hlasitosť: viac ako 118 dB / 1m
Frekvenčný rozsah: 50 Hz - 20 kHz
Rozmery: 350x600x300 mm
Hmotnosť: 18 kg

- transportný kryt ..............................................................................30,- €
- skladací hliníkový stojan ................................................................36,- €
- bezdrôtový mikrofón ručný, vysielač.............................................178,- €
- vysielač pre kravatový/náhlavný mikrofón....................................178,- €
- kravatový alebo náhlavný mikrofón ...............................................46,- €

Voliteľné príslušenstvo

Voliteľné komponenty pre zabudovanie:
- druhý prijímač pre bezdrôtový mikrofón.......................................198,- €
- kazetový prehrávač s variabilnou rýchlosťou - „pitch control“ .....196,- €

konfigurácia:
CD/MP3 prehrávač
ručný bezdrôtový mikrofón 1x
diaľkové ovládanie CD prehrávača

konfigurácia:
ručný bezdrôtový mikrofón 1x
CD/MP3 prehrávač
diaľkové ovládanie CD prehrávača

Voliteľné komponenty pre zabudovanie:
- druhý prijímač pre bezdr. mikrofón ......110,- €

všetky uvedené ceny sú vrátane DPH

čo bude nové:

Viac infornácií získate na

www.mavis.sk


