
Všechny uvedené sestavy lze připojit přímo do libovolného přehrávače, jako např. HiFi, notebook, MP3 
přehrávač, CD player, mobil, TV a jiné. Redukce a audio kabely jsou poskytovány zdarma. 
 
O vhodnosti použití nerozhoduje pouze výkon sestav ale i jejich konstrukce. Například výkon sestavy 
S1 na nízkých frekvencích je vyšší než u sestavy A2, i když tato sestava S1 má nižší celkový výkon. 
Kdežto při ozvučení konference sestava A2 ozvučí větší prostor. Počet posluchačů u sestav je uváděn za 
předpokladu, že budou použity pro reprodukci hudby k tanci. 
 
 

A - Aktivní sestavy 

 
Sestava  A1 
 

   
2x PA 12A (nebo 2x PA 12A V2) 
 
Aktivní reproboxy s linkovým a mikrofonním vstupem. U mikrofonního vstupu možnost aktivovat efekt 
echo. 
 
(+) obsahují zabudovaný zesilovač včetně korekcí 
(+) lze připojit přímo mikrofon bez dalšího zařízení (mixpultu) 
(+) dobře přenosné (á 18 Kg) s možností umístění jako odposlech 
(-) slabší výkon na nízkých frekvencích – vhodné tedy pro konference nebo při počtu posluchačů do cca 
20 lze i pro DJ 
 
Užití:  
Konference, výstavy, vernisáže, prezentace, menší párty 
 
Technická specifikace: 
Celkový výkon: 300 W RMS 
Počet posluchačů: 5 – 20 
Hmotnost sestavy: 32 Kg 
Cena: 560,- Kč vč. DPH 
  

 

 

 

 



Sestava A2 

      

4x PA 12A 
 
Aktivní reproboxy s linkovým a mikrofonním vstupem. Reproboxy lze připojit jednotlivě ke každému 
zvukovému výstupu zvlášť, nebo propojit mezi sebou tak, že celková hlasitost a korekce lze ovládat jen 
na jednom z nich. 

(+) obsahují zabudovaný zesilovač včetně korekcí 
(+) lze připojit přímo mikrofon bez dalšího zařízení (mixpultu) 
(-) slabší výkon na nízkých frekvencích – vhodné tedy pro konference nebo při počtu posluchačů do cca 
40 lze i pro DJ 
 
Užití: 
Konference, výstavy, reprodukovaná hudba, prostorový zvuk, kino 

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 600 W RMS 
Počet posluchačů tanec: 10 – 40 
Počet posluchačů kino: 30 - 100 
Počet posluchačů konference: 50 – 300 
Hmotnost sestavy: 64 Kg 
Cena: 1120,- Kč vč. DPH 
 

Sestava  A3 

 

2x HC 12A 

Aktivní reproboxy s linkovým symetrickým vstupem. 
 
(+) obsahují zabudovaný zesilovač 
(+) nepotřebují přídavný subwoofer 
(+) indikátor výkonu na každém reproboxu pro optimální nastavení 
(-) pouze linkový vstup bez korekcí a možností přímého připojení mikrofonu 



 
Užití:  
Reprodukovaná a živá hudba, prezentace, párty, výstavy, vernisáže 

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 400 W RMS 
Počet posluchačů: 20 – 50 
Hmotnost sestavy: 48 Kg 
Cena: 700,- Kč vč. DPH 

 
Sestava  A4 

 

2x ART 310A 

Aktivní reproboxy RCF s linkovým symetrickým vstupem. 
 
(+) obsahují zabudovaný zesilovač 
(+) pouze 2x 12 Kg při výkonu 700 W 
(+) kvalitní prestižní značkové reproboxy RCF 
(-) pouze linkový/mikrofonní vstup bez korekcí 
 
Užití:  
Reprodukovaná hudba, odposlech, zpěv, prezentace, párty, výstavy, vernisáže 

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 700 W RMS 
Počet posluchačů: 30 – 70 
Hmotnost sestavy: 24 Kg 
Cena: 1200,- Kč vč. DPH 

 



P - Pasivní sestavy se zesilova čem 
 

Sestava P1 

 

2x PAB-400 
1x zesilovač VLP-600 nebo powermix PHM880 
 
Schéma zapojení sestavy: PAB-400 + Marshall 9000 
 
(+) dobrý výkon na nízkých frekvencích 
(+) dobrý poměr cena / výkon 
(+) vyrovnaná frekvenční charakteristika 
(-) starší používaná technika 
 
Užití 
Živá nebo reprodukovaná hudba všech stylů pro počet posluchačů kolem 50. Otevřený nebo uzavřený 
prostor.  

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 500 W RMS 
Počet posluchačů: 20 – 80 
Hmotnost sestavy: 70 Kg 
Cena: 900,- Kč vč. DPH 

 
Sestava P2 

   

2x JBL JRX115 
1x zesilovač VLP-600  
 



Schéma zapojení sestavy obdobné jako PAB-400 + Marshall 9000 
 
(+) kompaktní, dobře přenosné reproboxy 
(+) dobře hrají při velkých výkonech 
(+) nové, pěkný design, značková sestava JBL 
 
Užití 
Živá nebo reprodukovaná hudba všech stylů pro počet posluchačů kolem 30-100. Svatby, otevřený nebo 
uzavřený prostor.  

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 500 W RMS 
Počet posluchačů: 30 – 100 
Hmotnost sestavy: 70 Kg 
Cena: 1300,- Kč vč. DPH 
 

Sestava P3 

 

2x HK RS153 
1x zesilovač VLP-600 (nebo powermix PHM880) 
 
Schéma zapojení sestavy obdobné jako PAB-400 + Marshall 9000 
 
(+) třípásmové kompaktní, dobře přenosné reproboxy 
(+) velmi kvalitní středy, vhodné pro zpěv 
(+) nové, pěkný design, kvalitní zpracování, německá výroba 
 
Užití 
Živá nebo reprodukovaná hudba všech stylů. Vhodné i pro kapely a reprodukci nástrojů a zpěvu. Pro 
počet posluchačů kolem 30-120. Při požadavku na reprodukci mluveného slova nebo hudby za účelem 
dobarvení atmosféry lze sestavu použít i pro více než 150 posluchačů. Otevřený nebo uzavřený prostor. 

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 500 W RMS 
Počet posluchačů: 20 – 100 
Hmotnost sestavy: 70 Kg 
Cena: 1400,- Kč vč. DPH 

 



 

Sestava P4 

2x HK RS153 
2x JBL JRX115 
1x zesilovač Lexon 900XL 
 
(+) vynikající zvuk 
(+) plné basy 
(+) jeden zesilovač a jednoduchá kabeláž 
pro zapojení 

Užití 
Reprodukovaná nebo živá hudba všech 
žánrů. Vhodné do všech typů prostor. 
Výkon přes 1000 W RMS. Kvalitní zvuk 
a jednoduchá instalace. Vhodné pro 
počet posluchačů 60 – 300. Příklad 
použití: foto 1, foto 2 

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 1050 W RMS 
Počet posluchačů: 60 – 400 
Hmotnost sestavy: 120 Kg 
Cena: 2380,- Kč vč. DPH  

 

 

S - Sestavy se subwooferem 

 
Sestava  S1 

 

1x SUB 150A 
2x PA 12A V2 

Aktivní sestava se subwooferem pro reprodukci hutnějších basů. 

(+) obsahuje zabudované zesilovače a korekce 
(+) lze připojit mikrofon přímo do reproboxu 
(-) je potřeba v místě instalace optimálně nastavit výkon jednotlivých reproboxů 



Užití:  
Reprodukovaná hudba, párty 

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 450 W RMS 
Počet posluchačů: 20 – 70 
Hmotnost sestavy: 44 Kg 
Cena: 860,- Kč vč. DPH 
  

Sestava S2 

 
 
2x SUB 150A 
2x PA 12A V2 
2x stativ pro reproboxy 

Aktivní sestava se subwoofery pro reprodukci hutných basů. 

(+) obsahuje zabudované zesilovače a korekce 
(+) výkonné basy 
(-) je potřeba v místě instalace optimálně nastavit výkon jednotlivých reproboxů 

Užití:  
Reprodukovaná hudba, párty 

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 600 W RMS 
Počet posluchačů: 30 – 120 
Hmotnost sestavy: 64 Kg 
Cena: 1280,- Kč vč. DPH 
 

 



Sestava S3 

 

2x ART 310A 
2x SUB 600 
2x stativ pro reproboxy 
1x zesilovač Lexon 900XL 
1x Crossover CX 
 
Aktivní značková výkonná sestava pro vnitřní i venkovní použití. 

(+) ověřené značky RFC a Eminence 
(+) kvalitní zvuk 
(-) složitější zapojení přes aktivní vyhybku 

Užití:  
Reprodukovaná a živá hudba, velké párty, otevřený i uzavřený prostor 

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 1400 W RMS 
Počet posluchačů: 40 – 300 
Hmotnost sestavy: 80 Kg 
Cena: 3000,- Kč vč. DPH 

 

 

 


