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REPROSOUSTAVY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
TEL.: 596 321 160 - WWW.DEXON.CZ

SP 212 satelitní minireprosoustava pro kombinaci se subwooferem

SP 212 vynikají především malým rozměrem, ale také kvalitním zvukem, zvláště ve spojení s HiFi subwooferem. Najdou uplatnění pře-

devším v místech instalace s nedostatkem prostoru, v obývacích pokojích, v prodejnách s módou, barech a kavárnách. Reprosoustavy 

mají vlastní kloubový držák s možností natáčení a naklánění.

-  univerzální satelitní reprosoustavy pro 
kombinaci se subwooferem

-  3“ koaxiální reproduktor s kalotovým výš-
kovým reproduktorem

-  instalace na kloubový držák, je součás-
tí dodávky

- možnost natáčení, naklánění
- možnost zavěšení
-  uzavřená ozvučnice z bílého ABS plastu
-  odnímatelný rámeček s průzvučnou

tkaninou
- pérkový připojovací terminál
- výkon 10 / 20 W
- nominální impedance 8 
- citlivost 84 dB / 1W, 1m
-  frekvenční rozsah

129 - 20 000 Hz / ± 10 dB
-  příruba kloub. držáku na zdi

52 × 71 mm
- rozměry 87 × 87 × 112 mm

Kloubové držáky, stojany

Kloubový držák plastový
-  možnost natočení reprosoustavy v obou smě-

rech
- balení obsahuje montážní materiál
- vzdálenost přírub 50 mm 
- rozměry přírub 40 × 82 mm
-  vyrobeno z houževnatého plastu Ny-

lon66, barva bílá
- robustní konstrukce
-  uchycení pomocí 2 šroubů na každé 

přírubě
- velmi vhodné pro satelitní repro
- nosnost 6 kg

Kat. č.: 12 427 .................................... pár

Kloubový držák kovový #2
- natočení ve dvou směrech
-  celokov. hliníkové provedení + černění
-  zajištění pozice pomocí dvou šroubů s imbu-

sovou hlavou
-  pevné zajištění pozice díky ti-

sícihranu v obou kloubech
- poloha přírub vůči sobě 90°
- základnová příruba 82 × 52 mm
- vzdálenost přírub cca 120 mm
- instalace na stěnu pomocí 2 šroubů na každé přírubě
- otvory pro instalační šrouby Ø 7,5 mm
- nosnost 25 kg, hmotnost 0,2 kg
- vhodný pro instalaci  satelitních reprosoustav na stěnu

Kat. č.: 12 438 ..................... ks

ernění
oubů s imbu-

oubů na každé přírubě

SP 212 bílá Kat. č.: 03 427 ....................................................... pár

SP 212 černá Kat. č.: 03 425 ....................................................... pár

4 páry SP 212 černá + subwoofer SUB 800A  Kat. č.: 03 426 ......sada

-  pro napojení 4 párů reprosoustav na je-
den stereo výstup a následné spínání

-  1 stereo vstup pérkovými svorkami na ze-
silovač

-  4 stereo výstupy pérkovými svorkami na 
reprosoustavy

-  1 stereo přímé odbočení ze vstupu pérko-
vými svorkami na reprosoustavy

- box se 4 nezávislými spínači
- dokáže přenést výkon až 200 W rms
-  POZOR! Přepínač nijak neupravuje a ne-

hlídá vzniklou impedanci vůči zesilovači. 
Sepnutím dvou a více reprosoustav může 

hrozit zničení budícího zesilovače! Např. 
sepnutím dvou 8 reprosoustav je zesilo-
vač zatěžován impedancí jen 4 , sepnu-
tím všech 4 8 reprosoustav, zatěžujeme 
zesilovač impedancí jen 2 

-  sepnutelná pojistka proti přetížení vstupu. 
Vypnutím pojistky na zadním panelu se 
vystavujeme nebezpečí přetížení budící-
ho zesilovače, je-li sepnuto více výstupů 
najednou, viz výše.

- rozměry 215 × 46 × 125 mm

Kat. č.: 27 698 ......................................ks

SESTAVA SE SUBWOOFEREM 
VIZ STR. 70

PS 140 přepínač reprosoustav 1/4

Stojan Hifi  700 mm

dřevěný

-  design odpovídající reprosousta-
vám Largo

- vyrobeno z MDF a DTD
-  univerzální dvě varianty barevného 

provedení
- zaoblené hrany, moderní design
- výška 680 mm
- 1 noha + horní + dolní podstava
-  dolní podstava 239 × 249 × 15 mm
-  horní podstava 179 × 219 × 15 mm
-  protiskluzné nožky na horní i dolní 

podstavě
-  dodáváno v rozmontovaném stavu
-  povrchová úprava vinylovou folii 

a nástřikem polyuretanovým lakem 
-  doporučujeme dokoupit nízké od-

hmotňovací nožky
Kat. č.: 12 346 nebo 12 342

- hmotnost 3,9  kg / 1 ks

hnědočerný

Kat. č.: 15 225 ....................pár

celočerný

Kat. č.: 15 226 ....................pár

ného

NOVINKA!

VÝPRODEJ


