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SYSTÉM ZVUKOVÉHO ROZŠÍŘENÍ

ActivSoundBar

ActivSoundBar SS 09/14 V1.1 CS

Systém Promethean ActivSoundBar představuje výkonné a kvalitní zvukové řešení pro většinu tříd a jednacích místností.  
Je možné jej použít jako samostatný zvukový zdroj pro tabule ActivBoard, které nemají vestavěný zvuk, nebo ke zvýšení 
rozsahu a dosahu zvuku ze zařízení, jako je ActivPanel Touch.

Pomocí dodaných držáků lze systém ActivSoundBar upevnit na horní okraj vybraných tabulí Promethean ActivBoard nebo 
na vhodný povrch.

Instalace

Záruka

Podpora

Použití komponent, které nebyly dodány společností Promethean, nebo nedodržení 
minimálních technických požadavků může ovlivnit výkon a mít za následek zrušení 
záruky. Další informace získáte od partnera společnosti Promethean nebo na stránce 
www.PrometheanKB.com

Záruční podmínky společnosti Promethean naleznete na adrese:  
www.PrometheanWorld.com/ActivCare

Online podpora všech produktů společnosti Promethean je k dispozici na webu: 
www.PrometheanKB.com

popis

přehled

tento dokument obsahuje technické údaje
Promethean ActivSoundBar

Celkový výkon

Reproduktory

Frekvenční odezva

Odstup signálu od šumu

Elektrické napájení

Spotřeba (v pohotovostním režimu)

Zvukové vstupy

Výstup subwooferu

Obsah balení

Hmotnost a rozměry systému  
ActivSoundBar

Hrubá hmotnost a rozměry balení 
(4 jednotky)

Kompatibilita se systémy Promethean

2 x 20 W RMS

1 x 7,5 cm a 1 x 2,5 cm na kanál

50 Hz – 20 kHz

≥ 90 dB

100–240 V 50/60 Hz (napájecí kabel pro EU / USA / Velkou Británii)

< 0,5 W

RCA x 2; 3,5 mm x 1

RCA x 1

ActivSoundBar, uživatelská příručka; infračervené dálkové ovládání, návod k 
vrtání, držák k upevnění na tabuli, držák k upevnění na stěnu, montážní sada,  
1 x 5m signálový kabel RCA – 3,5 mm; 3 x 3 m napájecí kabel (EU, USA, Velká Británie)

Hmotnost 2,9 kg; 989 mm x 70 mm x 90 mm

Hmotnost 12,6 kg; 1090 mm x 292 mm x 274 mm

ActivBoard Touch; ActivPanel Touch

obecná specifikace tabule activsoundbar


