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OZVUČOVACÍ SESTAVY
TEL.: 596 321 160 - WWW.DEXON.CZ

Modelem BH 2120 ukazujeme, že je možné vyrobit sice ekonomickou, ale zato výborně hrající  repro-

soustavu, která je navíc osazena profesionální řadou reproduktorů a to platí i pro výškový driver (ne-

ní použit piezo reproduktor). Jmenujme např. pohodlná plastová madla, gumové nožky, ochranné rohy, 

černé očalounění či kombinovaný připojovací terminál (šroubovací svorky + 2× Jack). U zvuku BH 2120 

oceníte velice vyrovnané středy, neagresivitu výškové horny a tvrdší basy. Reprosoustavy jsou, mimo ji-

né, vhodné např. na zahradní párty, školy, neziskové organizace, restaurace a bary s menšími parkety. 

-  osazení 2 × 12“ basový, 1× výškový tlakový 
reproduktor

-  připojení pomocí šroubovacích svorek nebo 2× 
Jack 6,3 mm

- výkon 200 W rms / 400 W max.
- impedance 4 

- citlivost 96 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah 60 - 20 000 Hz / ± 10 dB
- směrový úhel výškového reproduktoru 90° × 60°
- rozměry 380 × 890 × 310 mm
- hmotnost 25 kg

Kat. č.: 17 070 .....................................  ks

Ozvučovací sestava s BH 2120, pasivní

2× 200 / 400 W, 119 dB
Sestava obsahuje 2 ks pasivních reprosoustav BH 2120 (viz níže), které jed-

noduše postavíte na zem, mixážní pult DMC 2200 pro smíchání všech signá-

lů (viz str. 15), koncový zesilovač DAC 500 (viz str. 12), ruční mikrofon MD 110 

s kabelem a protivětrnou ochranou (viz str. 22), ruční bezdrátový mikrofon 

MBD 830 (viz str. 20), dva Jack / Jack kabely k propojení mixážní pult - zesi-

lovač a dva 10 m reproduktorové kabely Speacon / Jack.

Všechny mikrofony, popř. další zdroje signálu, jako je podkresová hudba, na-

pojujete do mixážního pultu. Ten je pak napojen na koncový zesilovač, který 

pomocí reproduktorových kabelů budí ve stereu reprosoustavy. Tato sestava 

je velmi robustní a komfortní, ovšem také náročnější na propojování a instala-

ci. Hodí se jak pro řečnické, tak i pro hudební využití.

Kat. č.: 17 072 ................................. sada

Ozvučovací sestava s BC 800A, aktivní

2× 120 / 200 W, 113 dB
Sestava obsahuje 2 ks aktivních reprosoustav BC 800A (viz str. 8), 2 ks stoja-

nů - trojnožek Kat. č.: 12 448, 2 příruby pr. 35 #1 Kat. č.: 12 399 pro uchyce-

ní reprosoustav na stojany, ruční mikrofon MD 110 s kabelem a protivětrnou 

ochranou (viz str. 22), ruční bezdrátový mikrofon MBD 830 (viz str. 20) s 5 m 

kabelem pro napojení na reprosoustavy a 10 m XLR / XLR kabel k propojení 

reprosoustav mezi sebou.

Na aktivní reprosoustavy připojujete bezdrátový, nebo klasický mikrofon. Se-

stava se dá rozšířit o malý mixážní pult, který umožní napojení dalších zdro-

jů signálu, např. podkresové hudby. Sestava je velice vhodná pro malé řečnic-

ké aplikace.

Kat. č.: 17 927 ................................. sada

Ozvučovací sestava s BC 1000A, aktivní

2× 120 / 200 W, 116 dB
Sestava obsahuje 2 ks aktivních reprosoustav BC 1000A (viz str. 8), 2 ks sto-

janů - trojnožek Kat. č.: 12 448, mixážní pult DMC 2200 pro smíchání všech 

signálů (viz str. 15), ruční mikrofon MD 110 s kabelem a protivětrnou ochranou 

(viz str. 22), ruční bezdrátový mikrofon MBD 830 (viz str. 20) s kabelem pro na-

pojení a dva 10 m XLR / Jack kabely k propojení reprosoustav na mixážní pult.

Všechny mikrofony, popř. další zdroje signálu, jako je podkresová hudba, na-

pojujete do mixážního pultu. Ten pak budí ve stereu aktivní reprosoustavy, 

které jste nainstalovali na trojnožky. Tato sestava nejenže je oproti sestavě 

s BC 800A komfortnější, ale je také výkonnější. Sestava je velice vhodná pro 

řečnické aplikace i většího rázu, promo akce a také pro malé hudební soubory.

Kat. č.: 17 928 ................................. sada

BH 2120 ekonomická, profesionální reprosoustava
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