
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

     

             

            

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

        

 
 
 

 
Tip       SNO 1108          SNO 1113              SNO 1114                                    
 
Izhodna sinusna moč (W )           50               100                            200                  
Poraba iz omrežja max.:  ( VA )          120               230                    430   
Masa   cca.               ( kg )            8                9,5                     12                        
 

          

    
Vhodna občutljivost MIC1 vhoda za aktivne mikrofone (zadaj)  RJ-45 vhd  /napajanje -opcija     0 dB / 24V 
Vhodna  občutljivost   MIC 1, MIC 2  vhodov:      - 65  dB 

Vhodna impedanca    MIC 1, MIC 2  vhodov:     1,5 k 
Vhodna občutljivost    AUX     vhoda:   - 11 dB 

Vhodna impedanca       AUX  vhoda   :     47 k 
THD  (skupna harmonska popačenja):  <  0,1 % 
S/N   (razmerje  signal/ motnje):  > 70dB 
Frekvenčni obseg  (-1,5 dB):      50 Hz  - 19 kHz 
Povdarjanje / dušenje  nizkih in visokih tonov (BASS 100Hz,   TREBLE 10 kHz):                          + / - 10 dB 
Izhodna  napetost  na linijskih izhodih                                                   100 V 
Število izhodnih linij  ( 2x regulirano, 2x preko stikal)-osnovna izvedba       4 
Napajanje:   220 (230)V /  50  Hz 
Dimenzije  - vgradna izvedba :   480 x 132 x 380 mm 
Dimenzije -  namizna izvedba :   440 x 140 x 400 mm 
Opcija:  Aktivni mikrofonski pult za obvestila    SNO1330/A  
 
 
Pravica  do sprememb  pridržana  

 

                                                                                   SPLOŠNA   OZVOČENJA                  
 

          

 

To so naprave, ki imajo v skupnem ohišju (namizne ali vgradne izvedbe ) vgrajen mešalni predojačevalnik, močnostni ojačevalnik  in 
kvaliteten digitalni RDS  radijski sprejemnik in MP-3 –USB/SD predvajalnik. . Namenjene so ozvočenju šol, trgovin, za javna ozvočenja .. 
Predstavljajo cenovno ugodno varianto kompletne naprave za ozvočenje. Odlikujejo se z zelo zanesljivim delovanjem, preprosto uporabo, 
veliko izhodno močjo in kompaktno izvedbo ohišja .Lahko priključimo  zunanji avdio izvor preko  AUX vhoda ( CD, internetni radio, 
računalnik..) Vgrajen imajo (varianta)  gong (avvizo) za prednajavo govornih sporočil s samodejnim utišanjem glasbe in sistem za prisilno 
delovanje  naprave v primeru priključitve na 3-žilno zvočniško instalacijo. Nastavitev  glasnosti , mešanje vhodnih signalov  z mikrofonskimi 
signali in korekcijo barve tona  omogoča mešalni predojačevalnik, izhodni  nivo pa  kontroliramo  z vgrajenim LED metrom vršnega 
izhodnega nivoja. Skupni nivo vseh signalov nastavimo (omejimo) z gumbom VOLUME. Standardno imajo vgrajeno  2 regulirani liniji 100V 
in 2 direktni liniji 100V preko stikal. Glede na potrebe pa se vgrajuje  preklopno polje za  do  8 izhodnih linij. Vgrajena je  popolna  
elektronska zaščita proti preobremenitvi in kratkem stiku  na vseh izhodnih linijah .  Za potrebe trgovin  je zadaj predviden priključek   za 
mikrofone na RJ-45 konektorju preko katerega lahko priključimo paralelno  8 aktivnih mikrofonskih pultov SNO1330/A (opcija).  
      
 
 
 
 
              
              
    

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI 

OSNOVNI  TIPI 

 
INTEGRIRANI  MEŠALNI OJAČEVALNIKI Z AVTORADIJEM Z MP-3 /USB/SD PREDVAJALNIKOM 

Priključki -zadaj 

 

 

Mikrofon SNO1330/A 

SEA d.o.o., Cesta na Polane 35, 6210 SEŽANA. Tel: 057342124, Fax: 057344366 , 
info@ sea.si     www.sea.si 
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