
M – sestavy s mixážním pultem 

 

Sestava  M1 
 

   
2x (1x) PA 12A (nebo PA 12A V2) 
1x Mikrofon (volitelně bezdrátový) 
1x Stativ 
 
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: 620,- Kč vč. DPH 

  

 
      

  

 



Sestava M2 

 

 

2x PA 12A 
1x XENYX 802 
2x mikrofon 
2x stojan pro mikrofon  
 
(+) Lze použít 1 až 4 mikrofony 
(+) Lze pohodlně mixovat se zvukem z libovolného přehrávače, jako MP3, notebook, CD Player, HiFi, 
TV a jiné 
(+) Třípásmové korekce pro každý vstup 
(+) Jednoduchá obsluha 
 
Sestavu lze doplnit například o bezdrátový mikrofon (WR-10x případně SN Vocal Set), nebo o stojany 
pro reproboxy. Mikrofonní stojany jsou buď velké, nebo i jen malé na stůl. Další kabely, redukce a 
prodlužky pro připojení techniky zákazníka jsou poskytovány zdarma. Sestavu lze použít například pro 
kapelu, karaoke nebo konference. Příklad použití sestavy 1B + bezdrátový mikrofon SN Vocal Set: 
obr1, obr2, obr3  

Užití: 
Konference, karaoke, sportovní události, výstavy 
  

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 300 W RMS 
Počet posluchačů: 5 – 20 (konference 10 – 80) 
Hmotnost sestavy: 36 Kg 
Cena: 560,- Kč vč. DPH 



Sestava M3 

 

2x reproboxy HK RS153 – třípásmové (nebo PAB-400) 
1x powermix PMH880 
3x mikrofon 
3x stojan pro mikrofon  
 
(+) Lze použít 1 až 8 mikrofonů 
(+) Lze pohodlně mixovat se zvukem z libovolného přehrávače, jako MP3, notebook, CD Player, HiFi, 
TV a jiné 
(+) Kvalitní prokreslené středy díky středovému reproduktoru Eminence 
(+) Třípásmové korekce pro každý vstup 
(+) Dva nezávislé 24 bitové efekty (např. echo, hall, distorsion, delay, pitch, a dalších 80 efektů) 
(+) Zabudovaný ekvalizér pro hlavní výstup a i pro odposlechy 
(-) Reproboxy umožňují i vyšší výkon než dodá PHM880 

Sestavu lze doplnit například o bezdrátové mikrofony (WR-10x případně SN Vocal Set), odposlechy 
(PA 12) nebo o stojany pro reproboxy. Mikrofonní stojany jsou buď velké, nebo i jen malé na stůl. Další 
kabely, redukce a prodlužky pro připojení techniky zákazníka jsou poskytovány zdarma. Sestava je 
vhodná například pro kapelu. Pro větší výkon je vhodné rozšířit sestavu o zesilovač VLP-600 a výkonné 
výstupy z PHM880 použít pro odposlechy. 

Užití: 
Živá kapela, karaoke,  výstavy 

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 500 W RMS 
Počet posluchačů: 20 – 80 
Hmotnost sestavy: 70 Kg 
Cena: 1710,- Kč vč. DPH 

 

 

 

 



Sestava M4 

 

2x HC-12P aktivní reproboxy 
1x CDM-3700G 
2x mikrofon 
1x sluchátka HP-550 
1x LCD 40“ (volitelné příslušenství) 
 
(+) mixovací konzole s možností přehrávání video CD 
(+) možné přímé připojení například TV nebo projektoru  
(+) nastavitelný efekt echo pro vyhlazení zpěvu 
(-) mikrofonní vstup bez korekcí 

Sestavu lze doplnit o bezdrátové mikrofony (SN Vocal Set)  
 
Užití: 
Karaoke, Live DJ, párty 

Technická specifikace: 
Celkový výkon: 400 W RMS 
Počet posluchačů: 10 – 50 
Hmotnost sestavy: 60 Kg 
Cena: 1470,- Kč vč. DPH 


