Nyhetsbrev 31/1-2013
● PROPHON PL1600 - Prisvärd förstärkare med 2x700W/4ohm
● PROPHON STÄLLER UT PÅ TVÅ MÄSSOR I APRIL

PL1600 - Prophon sound systems
2 kanals förstärkare 2x700W/4ohm

PL-serien är en ny serie prisvärda förstärkare för installation eller portabelt bruk, först ut är PL1600, en 2-kanals förstärkare som
passar perfekt för mindre till medelstora installationer där kvalitet och pris spelar en viktig roll.
PL1600 klarar laster ner till 2 ohm utan problem, robust konstruktion med konventionell strömförsörjning ger en stabil och pålitlig
arbetshäst, många funktioner som oftast bara finns på betydligt dyrare förstärkare.
- 2x500W/8ohm, 2x700W/4ohm, 2x800W/2ohm, 1x1400W bryggat i 8 ohm, 1x1800W bryggat i 4 ohm
- Neutrik XLR för signal in/link out, Neutrik Speakon för ut till högtalare, Neutrik powerCON för ström in.
- Både speakon och polskruvar ut
- 2HE / 15kg.
- Switch för inställning av känslighet 0,775V / 1,4V / 32dB
- Switch för Impedansmatchning 2, 4, 8 ohm
- inbyggd limiter med on/off- switch

Introduktionspris: 4,996:- (rek. ca. pris exkl. moms)

10-13 april 2013
PROPHON STÄLLER UT PÅ TVÅ MÄSSOR I VÅR!

Först ut är ProLight+Sound mässan i Frankfurt. 10-13 April, Hall 8,0, monter H12
Kom gärna och besök vår monter om ni är i Frankfurt på mässan, så bjuder vi på fika samt visar våra nyheter!
Hall 8,0, Monter H12, Där kommer vi presentera en mängd nyheter så som:
- Nya K-serien aktiva och passiva högtalare
- Nya förstärkare och processorer
- A-seriens aktiva ljudsystem
- HP-seriens aktiva och passiva basar
- CXL-seiens aktiva och passiva lättvikts multipurpose högtalare
- ny hemsida www.prophon.com lanseras.
- PLA2611 Line array
- S-seriens installationsbasar
- Våra högtalare och line array finns nu att importera och arbeta med i branchledande akustik och riggprogrammet Ease focus 2

En vecka senare är det dax för Svenska branchmässan LLB2013, 23-25 April, monter B05:30
Här visar vi som vanligt både våra ljudsystem och nyheter och produkter från de märken vi importerar & distribuerar i Sverige.
Kom gärna förbi på en fika och en liten snabb genomgång av de nyheter ni tycker verkar intressant,
Hör gärna av Er och boka in ett möte på en tid som passar er, så går vi igenom de produkter ni vill veta mer om i lugn och ro.
Produkter från dessa märken kommer finnas representerade i montern.
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