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PROPHON MX8 - Kompakt och kraftfull scenmonitor 

Utvecklad för mindre scener, TV-studios, framträdanden, konvent, 
installation och turné mm. 
MX8 är bestyckad med en 8”/1” lättvikts neodymium coax.
Med den extremt låga front-profilen om endast 19,5 cm. samt den flacka 
vinkeln av 15 grader, och med ett golvavtryck av 30 x 34 cm, är MX8 
perfekt för närfälts medhörning för sång, tal, blåsinstrument, keyboard 
samt akustiska instrument.
Med 500W cont. effekttålighet, 100dB verkningsgrad (2pi) samt en max 
SPL på 130 dB peak, levererar denna lilla scenmonitor oslagbar ljudkva-
litet, närhet och ljudtryck för sin storlek.
I de båda handtagen sitter speakonkontakter diskret försänkta.

- 8”/1” coax
- 7,3 kg
- Max 130 dB SPL peak
- 500W cont. effekttålighet
- 100dB verkningsgrad (2pi)
- 15 graders lyssningsvinkel
- Neodymium lättviktskomponenter
- Neutrik Speakon gömda i handtagen
- Extrem låg front-profil om endas 19,5 cm. höjd

I detta nyhetsbrev:
PROPHON MX8 | liten kompakt scenmonitor
WAYGUARD | EN54-certifierat talat utrymningslarm

WAYGUARD - EN54 certifierat talat utrymningslarm

Komplett sortiment för installation av talat utrymningslarm 
enligt EN54- direktiven. WAYGUARD är ett ”äkta” certifierat 
talat utrymningslarm, till skillnad från många konkurrenter som 
tillverkar enligt EN54, men som inte är certifierade.
Moduluppbyggt system för bästa flexibilitet, upp till 108 zoner 
in / ut, med övervakning och kontinuerlig test av signal, ström, 
elektronik, förstärkare, backupström, högtalarslingor. 
Masterenheten rymmer 5 st. moduler, sedan rymmer varje 
slavenhet 8 st. moduler vardera, det finns två insticksmoduler, 
master med signal in samt högtalare ut, och slav som använder 
sig av en masterenhets signal in och endast har högtalarut-
gång.

Med ett Wayguard system installerar du så väl ett certifierat 
och godkänt talat utrymningslarm och ett bakgrunds miljöljuds 
system i en och samma installation.
Ladda ner produktblad på vår hemsida www.prophon.se för 
mer info.
I sortimentet finns även class-D förstärkare 1, 2 & 4 kanaler, 
alla i 1 HE, med separat strömförsörjning på varje kanal, en 
mängd EN54 certifierade högtalare för tak, infällnad och vägg- 
montage. Batteribackup med övervakning, brandbefälsmikro-
fon, utrymningsmikrofoner, mm.
Konfiguration, admin och inställning sker i vanlig windows 
miljö, inga programmmeringskunskaper eller annan avancerad 
installationskunskap behövs, Varje enhet dyker automatiskt upp 
i datorns mjukvara B.E.S.T. och kan enkelt konfigureras i det 
moderna grafiska gränssnittet.
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