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ZÁRUKA

KVALITY

Působíme na trhu již od roku 1996. Postupným vývojem a kvalitou

poskytovaných služeb jsme se dostali mezi nejvýznamnější dodavatele

v oboru ozvučovací a rozhlasové techniky.

SPOLEHLIVÁ A PROVĚŘENÁ FIRMA - SLAVÍME 26 LET NA TRHU!

• Zobrazení okamžité rychlosti

• Při překročení maximální povolené rychlosti zobrazení SPZ vozidla

• Možnost solárního napájení

• Variabilní nastavení

• Možnost vedení statistik provozu

• Silnější psychologický účinek na řidiče oproti klasickým měřičům rychlosti

PŘI KOUPI 2 KS MĚŘIČŮ RYCHLOSTI 
PŘENOSNÝ ŘEČNICKÝ SYSTÉM PA 12"

V HODNOTĚ 26 620 Kč ZDARMA!

AKCE NA MĚŘIČE RYCHLOSTI
ZOBRAZUJÍCÍ SPZ

MĚŘIČ RYCHLOSTI ZOBRAZUJÍCÍ SPZ
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PRENOSNY RECNICKY SYSTEM PA 12
11

Přednášky, setkání, obřady na hřbitovech, různé kulturní a sportovní akce (dětské dny, hasičské závody, 

rozsvěcováni vánočního stromečku atd.) - všude tam najde uplatněni přenosný řečnický systém. 

Je vhodný i pro ozvučeni prostor, kde není převeden síťový rozvod elektrické energie. Při dlouhém provozu je 

možno systém připojit k síti 230 V a pomoci adaptéru dobit baterii. 

K soupravě je možno připojit přídavný monitor, který zvýší účinnost celé soupravy. 

• kompaktní design: vše potřebné a jednom místě

• 2 běžné a 2 bezdrátové mikrofonní vstupy: poskytují maximum flexibility

s možností současného použití až 4 mikrofonních nebo nástrojových linek

• možnost mikrofonního bezdrátového sériového propojení několika PA

systémů pro použití při velkých akcích / s použitím dvou bezdrátových

kanálů na každé jednotce na stejných frekvencích (přednastaveno)

• vnitřní nabíjecí baterie: jednotka může být používána při vnitřních i

venkovních akcích / použití AC (230 V) i DC (baterie) napájení / v případě

potřeby může být baterie snadno vyměněna

• modulární multimediální komponenty: vestavěný dvoukanálový bezdrátový

přijímač a multimediální vstupní komponenty (DVD přehrávač)/ poskytuje

pružnou a moderní možnost zpracování téměř jakéhokoliv požadavku

• ultra přenosný: součástí zařízení jsou kolečka a výsuvná rukojeť pro

snadnou manipulaci

• možnost uchycení: systém nepotřebuje zvláštní uchycení nebo může být

uchycen přímo na stojanu (není součástí balení)

• video výstup: modely obsahující DVD přehrávač zároveň obsahují analogový

video výstup pro zobrazení videa na externím monitoru (není součástí

dodávky)

• vestavěný echo efekt: dodává hloubku zvuku živým vokálům a instru

mentům / perfektní pro zpěv a karaoke

• line in/aut: umožňuje externí vstup a výstup / line-aut může být také použit

pro účely nahrávání

• výstup pro externí reproduktor: pro použití dalšího PA systému

• možnost umístěnízařízení na stojan, který je správně dimenzován' a umístěn

tak, aby nedošlo k nehodě

SPOLEHLIVÁ A PROVĚŘENÁ FIRMA - SLAVÍME 26 LET NA TRHU!
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