Producten en
accessoires

DE COMPACT 7: DRAADLOOS GELUIDSSYSTEEM VOOR PRESENTATIE OF TOESPRAAK

De Compact 7 en Bose

®

Componenten van de Bose Panaray 402-II luidspreker
®

®

vormen de basis voor het Compact 7 presentatiesysteem.
Het resultaat is een stijlvol vormgegeven luidspreker met
ingebouwde versterker, geschikt voor zowel permanente
als draagbare installaties. De door Bose ontwikkelde 11,4
centimeter grote drivers met actieve equalisatie staan
garant voor een natuurlijk klinkende stemweergave en
een volle, transparante muziekweergave. Het Compact 7
presentatiesysteem is speciaal ontwikkeld voor toespraken
en weergave van achtergrondmuziek bij bijvoorbeeld
evenementen.

Vooraanzicht van het Compact 7
presentatie systeem.

Het Compact 7 presentatie systeem
met ingebouwde draadloze
microfoon ontvanger en Sennheiser
SKM 185-N handmicrofoon.

Het Compact 7 presentatie systeem
met dubbele ingebouwde
microfoonontvanger met een SKN100-N/ME104/NB revermicrofoon.

Het Compact 7
presentatie systeem met
statief en draagtas

Draadloos gemak!
Het Compact 7 presentatiesysteem is verkrijgbaar in
verschillende versies. Elk Compact 7 presentatiesysteem
bestaat uit een luidspreker op basis van componenten
van de Bose Panaray 402-II luidspreker. De ingebouwde
®

®

versterker is voorzien van twee ingangen waarbij op elke
ingang zowel een microfoon als audiobron (lijnsignaal)
aangesloten kan worden. Verder heeft ieder Compact
7 presentatiesysteem een ingebouwde accu, die het
systeem maar liefst 12 uur van stroom kan voorzien.
Optioneel kan het Compact 7 presentatiesysteem worden
uitgerust met een draadloze microfoonontvanger. Het
resultaat is een compleet draadloos presentatiesysteem!*
Diverse accessoires maken het pakket compleet
Om het Compact 7 presentatiesysteem te vervoeren is
een speciale draagtas ontwikkeld. Hierin kunt u zowel
de Compact 7 luidspreker als eventueel benodigde

TECHNISCHE SPECIFICATIES COMPACT 7

microfoon(s) en/of kabels kwijt. Verder is er een statief

Vermogen

50 Watt RMS

verkrijgbaar waarop de Compact 7 luidspreker eenvoudig

Geluidsdruk

max. 113 dB - SPL @ 1 meter

gemonteerd kan worden. Uiteraard is er ook een draagtas

Netspanning

90 tot 240 Volt AC, 50/60 Hz.

voor het statief verkrijgbaar. Mocht u gebruik willen

Bedrijfstijden accu

Spraak 100 dB - SPL @ 1 meter: 10 uur
Muziek 100 dB - SPL @ 1 meter: 2 uur

Laadtijd accu

70% van de capaciteit is bereikt na 2 uur
90% van de capaciteit is bereikt na 6 uur
100% van de capaciteit is bereikt na 12 uur

Klankregeling

Hoge tonen: + / - 10 dB
Lage tonen: + / - 10 dB

Alleen voor het aansluiten van een eventuele audiobron (zoals bijvoorbeeld een

Gewicht

10,5 kg

cd-speler) heeft u nog een kabeltje nodig.

Afmetingen

B x H x D: 21 x 59 x 18 cm.

maken van een draadloze microfoon dan kunt u kiezen
uit zowel een reversmicrofoon als een handmicrofoon.
Ook een combinatie van draadloze microfoons is mogelijk
(maximaal twee draadloze microfoons per systeem).
*
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