
Katalóguslap OMNI-TRACK/WS

 Spottune OMNI TRACK hangsugárzó: vezetéknélküli 360° lesugárzású hangsugárzó háromfázísú világítási sínbe

történő telepítéshez, globális sínadapter segítségével. A Spottune OMNI TRACK hangsugárzót akusztikusan

homogén hangkép biztosítására tervezték, ahelyett, hogy a szemből történő hallgatási helyzetre lenne

optimalizálva, mint az megszokott a szabványos hangsugárzóknál. A 360°-os hangsugárzás elengedhetetlen olyan

környezetben, amely megköveteli a homogén hangzást, így teremtve folytonos hallgatási élményt az egész

helyiségben. Ennek eredménye a kiemelkedő hallgatási kényelem és az egész helyiséget betöltő, egyenletes

hangzásélmény.

normál hangszórórendszerekhez képest a 360 ° -os lesugárzásnak köszönhetően kevesebb hangszóróra van

szükség a hangszórórendszer PA alkalmazásba történő telepítéséhez. A Spottune OMNI TRACK hangsugárzókat

rádióvezérlés segítségével lehet vezérelni és kezelni a Spottune STREAM hálózati streamer segítségével. Egy

Spottune STREAM hálózati audio streamer szükséges minden Spottune hangrendszerhez, amely akár 30-nál több

Spottune hangsugárzóból is állhat. Külön redelhető.

Az egyszerű telepítés és konfigurálás, valamint a Spottune hangrendszer egyszerű adaptálása a változó

követelményekhez és a térbeli viszonyokhoz lehetővé teszi, hogy a rendszer ideális partnere legyen a kereskedelmi

területeken, például kiskereskedelemben, éttermekben és bárokban, szállodákban, irodákban stb.

A háromfázisú világítási sínbe történő installációhoz szükséges globális GA 69 sínadapterrel van ellátva. Spottune

OMNI TRACK hangsugárzó 

      •   All-in-one intelligens hangsugárzó (beépített erősítő, audio filter és vevő) 

      •   Könnyű plug-and-play telepítés a meglévő háromfázisú világítási sínbe 

      •   Automatikus összekapcsolás és beállítások párosítási módban a LED állapotjelzővel az első működéskor a

Spottune hálózati STREAM streameren keresztül 

      •   Állandó 360 ° -os lesugárzás a folyamatos és kellemes hangélmény érdekében, függetlenül a helyiségben

történő elhelyezéstől 

      •   Jól kiegyensúlyozott és tiszta hangzás már alacsony hangerő mellett is 

      •   Megbízható és stabil hangátvitel az 1.9 GHz frekvenciatartományban 

      •   Zárt, szélessávú hangrendszer

Világítási sín nélkül 

OMNI-TRACK/WS,Spottune OMNI REC hangsugárzó, fehér

Műszaki adatok PDF

Aktív/passzív aktív

Átviteli rendszer vezetéknélküli

Erősítőteljesítmény 50 W, D-osztályú erősítő

Átviteli tartomány 50-15.000 Hz

Névleges maximális hangnyomás 100 dB

Sugárzási szög 360°-os lesugárzás

Szín fehér

Rögzítés módja GA 69 sínadapter

Megengedett körny. hőm. 0-40 °C

Táp ˜ 100-240 V/50-60 Hz/2 VA max. háromfázisú világítási sínen keresztül

Méretek Ø 115 x 200 mm

Szélesség Ø 115 mm

Magasság 200 mm

Tömeg 1,5 kg

Egyéb jellemzők hangátvitel: UHF sáv 1.8-1.9 GHz,hatótávolság: kb. 50-100 m, függ a
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Műszaki adatok PDF

környezettől és az alkalmazás helyétől

Csomagolási méretek (Szél x Mag x Mély) 0.175 x 0.335 x 0.175 m

Bruttó súly 1,9 kg

Nettó súly 1,5 kg


