Bezprzewodowy system głośników
do montażu na szynoprzewodach
W dzisiejszych czasach dobry dźwięk jest wizytówką kafejki, kawiarni czy
restauracji. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, obiekty handlowe muszą
dzisiaj zachęcać klientów indywidualnymi koncepcjami sklepów.
Aby stworzyć perfekcyjny system nagłośnienia - pozwalający na stworzenie
przyjemnego środowiska zakupów oraz pracy, zarówno dla klientów jak
i pracowników - kluczowy jest wybór odpowiedniego rodzaju głośników.

Innowacyjne rozwiązania audio Spottune pozwalają na stworzenie przyjemnego środowiska zakupów
oraz pracy, zarówno dla klientów jak i pracowników. Głośniki Spottune OMNI są akustycznie
zaprojektowane tak, aby zapewnić jednorodne promieniowanie we wszystkich kierunkach. Dzięki emisji
360°, można także zmniejszyć ilość głośników w pomieszczeniu. Bez względu na to, czy chodzi o punkt
sprzedaży, restaurację, hotel czy inne komercyjne zastosowania, głośniki Spottune OMNI tworzą spójne
wrażenia słuchowe, niezależnie od pozycji w pomieszczeniu.

Plug-and-play: podłącz i gotowe!
Głośniki Spottune OMNI TRACK mogą być w mgnieniu oka zainstalowane w sklepach, supermarketach
i innych miejscach, gdzie stosowane są szynoprzewody oświetleniowe. Smukły i elegancki design
głośników pozwala na doskonałą integrację wizualną z istniejącym oświetleniem.

OMNI-TRACK/SW
Order No. 1000604

OMNI-TRACK/WS
Order No. 1000605

Bezprzewodowe głośniki Spottune OMNI TRACK
• All-in-one (wbudowany wzmacniacz, filtr oraz odbiornik sygnału audio)
• Łatwa instalacja, zasilanie ze standardowych szynoprzewodów oświetleniowych
• Automatyczne łączenie ze streamerem audio Spottune STREAM oraz pobieranie ustawień (diodowy
wskaźnik trybu parowania)
• Równomierne promieniowanie 360° dla uzyskania przyjemnych doznań dźwiękowych, niezależnie od
pozycji w pomieszczeniu
• Dobrze zbalansowany i czysty dźwięk przy niskiej głośności
• Niezawodna i stabilna transmisja dźwięku w paśmie częstotliwości 1.9GHz
• Pełnopasmowy głośnik w zamkniętej obudowie

Dostarczane bez szynoprzewodu. W komplecie adapter GA 69 do montażu głośnika na standardowym
3-fazowym szynoprzewodzie oświetleniowym.
OMNI-TRACK/SW = czarne
OMNI-TRACK/WS = białe
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Stream It!
Nagłośnienie bezprzewodowe!
Głośniki Spottune OMNI są kontrolowane i zarządzane poprzez łącze
radiowe, za pomocą sieciowego streamera audio Spottune STREAM.
Jest on oparty na chmurze i łączy w sobie funkcje DSP i wszechstronnego
źródła dźwięku. Stacja bazowa STREAM posiada zintegrowany mikrofon
oraz złącze do podłączenia mikrofonu zewnętrznego. W ten sposób
można łatwo zrealizować rozwiązania nagłośnienia multi-room z różnymi
źródłami dźwięku.

STREAM

Order No. 1000606

Centralny streamer audio
• Centralna jednostka nadawczo-odbiorcza (wysoka niezawodność dzięki
technologii DECT)
• 2 strefy muzyczne z niezależnym sterowaniem
• Wejście mikrofonowe do nadawania komunikatów
• Wbudowany procesor DSP (web-based)
• Spotify Connect
• Port USB do odtwarzania muzyki
• Możliwość emisji różnej muzyki z poszczególnych strefach
• Monitorowanie statusu połączonych głośników
• Nadawanie komunikatów do wszystkich głośników

Unikatowy dźwięk - Wysoki komfort - Najlepsze wrażenie
Aktywne głośniki 360° od Spottune

Szybki i łatwy start
Montaż i instalacja odbywa się w
kilku szybkich krokach.
Głośniki Spottune OMNI nadają
się zarówno do tworzenia
nowych instalacji, jak i do ich
późniejszej rozbudowy.

Bezprzewodowy streaming
muzyki w paśmie UHF
Systemy głośnikowe Spottune
wykorzystują bezawaryjną
transmisję dźwięku w zakresie
częstotliwości UHF 1.8-1.9GHz.
Zapewnia to znacznie większą
stabilność transmisji bezprzewodowej niż mocno obciążona
sieć WiFi 2.4GHz.

360° emisja dźwięku
Kąt promieniowania 360°
pozwala na uzyskanie spójnego
wrażenia słuchowego w całym
pomieszczeniu, co zapewnia
większy komfort słuchaczom.

Spottune Cloud
Centralne połączenie w chmurze
pozwala na indywidualną
kontrolę każdego głośnika
Spottune. Podłączenie głośników
do platformy Cloud zajmuje tylko
kilka minut. Jesteś
zainteresowany Spottune Cloud?
Po prostu skontaktuj się z nami.
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Inteligentne głośniki all-in-one, które sprostają
każdemu wyzwaniu
Do pomieszczeń, w których nie są dostępne szynoprzewody oświetleniowe, przeznaczone są głośniki wiszące OMNI-CORD oraz głośniki
sufitowe OMNI-REC do montażu w suficie podwieszanym.

OMNI-CORD/SW
Order No. 1000658

OMNI-CORD/WS
Order No. 1000659

OMNI-REC/SW
Order No. 1000660

OMNI-REC/WS
Order No. 1000661

Bezprzewodowe głośniki zwieszane Spottune OMNI CORD
• Głośnik all-in-one (wbudowany wzmacniacz, filtr oraz odbiornik sygnału
audio)
• Łatwa instalacja, zasilanie ze standardowych gniazdek
• Automatyczne łączenie ze streamerem audio Spottune STREAM oraz
pobieranie ustawień (diodowy wskaźnik trybu parowania)
• Równomierne promieniowanie 360° dla uzyskania przyjemnych doznań
dźwiękowych, niezależnie od pozycji w pomieszczeniu
• Dobrze zbalansowany i czysty dźwięk przy niskiej głośności
• Niezawodna i stabilna transmisja dźwięku w paśmie częstotliwości 1.9GHz
• Pełnopasmowy głośnik w zamkniętej obudowie

Bezprzewodowe głośniki wpustowe Spottune OMNI REC
• Głośnik all-in-one (wbudowany wzmacniacz, filtr oraz odbiornik sygnału
audio)
• Łatwa instalacja, zasilanie ze standardowych gniazdek
• Automatyczne łączenie ze streamerem audio Spottune STREAM oraz
pobieranie ustawień (diodowy wskaźnik trybu parowania)
• Równomierne promieniowanie 360° dla uzyskania przyjemnych doznań
dźwiękowych, niezależnie od pozycji w pomieszczeniu
• Dobrze zbalansowany i czysty dźwięk przy niskiej głośności
• Niezawodna i stabilna transmisja dźwięku w paśmie częstotliwości 1.9GHz
• Pełnopasmowy głośnik w zamkniętej obudowie

OMNI-CORD/SW = czarny
OMNI-CORD/WS = biały

OMNI-REC/SW = czarny
OMNI-REC/WS = biały

Bezprzewodowy system głośników do montażu na szynoprzewodach

Obiekty handlowe

Restauracje i bary

Hotele

Biura

Dodatkowe wzmocnienie pasma basowego
Dodatkowym elementem systemu Spottune jest subwoofer SUB pozwalający na uzupełnienie pasma
basowego. Subwoofer może być zamontowany na podłodze, na ścianie lub na suficie, w zależności
warunków przestrzennych. Do połączenia ze streamerem Spottune STREAM nie są wymagane żadne
kable, wystarczy skorzystać z funkcji plug-and-play.

SUB/SW

Order No. 1000662

SUB/WS

Order No. 1000663

Bezprzewodowy subwoofer Spottune, jako dodatek do istniejących systemów głośnikowych
Spottune w celu poszerzenia reprodukcji basów.
• Głośnik all-in-one (wbudowany wzmacniacz 200W oraz odbiornik sygnału audio)
• 25cm (10") przetwornik basowy o dużym wychyleniu
• Zamknięta obudowa
• Łatwa instalacja, automatyczne łączenie ze streamerem audio Spottune STREAM
• Niezawodna i stabilna transmisja dźwięku w paśmie częstotliwości 1.9GHz
SUB/SW = czarny
SUB/WS = biały

Twój dystrybutor
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