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MÓVEIS



ZP5-SET
Amplificador móvel com tripé

Sistema de som portátil e dinâmico ZP5 para 

procissões, desenvolvido para eventos ao ar 

livre ou eventos sem electricidade. 

O ZP5 é caracterizado pela facilidade de operação,

flexibilidade e completa liberdade de movimento. 

O receptor de microfone sem fios UHF e o 

acumulador de alto desempenho de 12 VDC 

garantem até três horas de operação e liberdade 

de movimento. Graças ao seu equipamento 

exclusivo e a possibilidade de combinação de altifalantes

adicionais, o sistema Zp5 pode ser usado para tocar 

em áreas de grande dimensão, com alcance até 150m 

mantendo uma excelente reprodução de fala. 

A entrega inclui:

Sistema móvel completo com acumulador, carregador,

coluna altifalante, receptor de microfone e microfone 

sem fios, antena roscada, descrição dos dispositivos e 

tripé adequado. 

Especificações: ZP5-SET

Potência de saída: 20 Watt sinus (coluna)

Faixa de Frequência: 150 Hz - 15.000 Hz (coluna)

Nível de pressão sonora: 94 dB

Saídas audio: Entrada de microfone, assimétrico, jack

Antena: Integrada, antena exterior roscada 

Tempo de operação: aproximadamente 3-4 Horas

Tempo de carregamento: aproximadamente 3 Horas

Tipo de recepção: UHF, gratuito

Circuitos de protecção: Curto-circuito, Protecção contra sobreaquecimento

Abastecimento de extensão: 12 VDC

Dimensões: 520 mm (altura), (sem tripé e ZP-4D)

Peso: aproximadamente 4 kg (sem tripé)

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.



Especificações: MAV 4

Entradas 1 x LINE-IN (Cinch)
1 x MIC-IN (XLR) para microfone com fio
2 x Microfone sem fio (interno)

Saídas Saídas 1 x LINE-OUT (Cinch)

Limitador Limitação automática da transmissão para 
evitar feedback e distorção

Potência 50 Watt Sinus, 75 Watt Musik

Baterias Baterias de lítio-polímero de última geração,16,8 V / 8 Ah
com carregamento automático de alta velocidade, 
capacidade extremamente alta.

Tempo de operação 8-10 Horas

Rádio Sintetizador UHF ou VHF

Peso 5,8 kg

Incluído na entrega Cinta de transporte, Tripé, Carregador

MAV 4 - WTU 100
Sistema para procissões de confiança, com o mais alto nível de qualidade com nova

frequência SEM INTERFERÊNCIAS segundo  as directrizes da UE. 

Som quente e natural

Design moderno com mecanismo rotativo. 

Ambos os altifalantes podem ser ajustados

até 180°, independentemente um do 

outro e alcançar a maior eficiência de 

som possível para uma ampla gama de 

aplicações. Claramente também  

colocamos grande ênfase na qualidade

única da combinação de som quente e 

excelente inteligibilidade da fala.  

Para uso no interior e exterior

As características especiais de radiação

permitem o uso tanto em salas fechadas 

como no exterior (com QUALQUER tipo 

de tempo). Isso torna o MAV 4 não só 

adequado para procissões, mas também 

qualquer outra celebração litúrgica. 

Frequência SEM INTERFERÊNCIAS

Com o nosso sistema de processamento, 

está protegido contra falhas operacionais

desagradáveis devido a interferências de

frequência. Utilizamos apenas 

transmissores e receptores aprovados 

pelas directrizes da UE para essas 

aplicações. Desta forma oferecemos 

um elevado grau de confiabilidade. 

Alta segurança contra feedback 

e assobios

A nossa tecnologia especial protege 

contra feedback irritante ou asoobios 

agudos, especialmente perturbadores 

em aplicações litúrgicas. 

Tecnologia de bateria de última geração

As nossas poderosas baterias especiais 

(polímero de lítio) não tem qualquer 

problema com o carregamento. 

Elas são leves, duráveis e sem manutenção 

Não são afectadas pelo frio ou pelo calor. -

Além disso, fornecemos as baterias com  

protecção automática contra sobrecargas 

ou subcargas. A exibição de controle do 

MAV 4 permite ver em qualquer momento 

se o dispositivo está pronto para o próximo

uso. 

Microfone sem fios - a total liberdade de 

movimento 

Graças aos nossos microfones sem fios, 

entregues de acordo com as directrizes 

actuais de UE, não está restringido com

cabos perturbadores e permite liberdade 

de movimento. Opcionalmente também  

disponível para um segundo microfone  

sem fios ou um headset.

Entrada extra para microfone de cabo

Se os dois microfones sem fios não forem 

suficientes ou preferir usar microfone de 

cabo, o nosso sistema também possui -

uma entrada XLR com protecção de

bloqueio e alimentação fantasma para 

microfones de condensação. 

Tripé e cinta de transporte 

Para operação estacionária no salão da 

paróquia ou em eventos ao ar livre, 

fornecemos um tripé leve, mas muito 

estável, de alumínio aeronáutico.   

Uma cinta de transporte confortável para 

procissões também faz parte do equipamento 

da entrega padrão. 

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.



Sistema de 
colunas activas MLS

Especificações: Sistema de conulas activas MLS

Potência de saída 70 / 100 Watt a 4 Ohm

Nível de pressão sonora 96 dB (1W / 1m) 112 dB (carga total)

Resposta de Frequência 50 Hz - 20 kHz ± 3dB

Factor de distorção < 0.5 %

Entradas 1 x Mikrofon, 2 x UHF-Mikrofon, 1 x Line, 1 x CD

Saídas 1 x Line, 1 x Altifalante auxiliar

Receptores sem fios Receptor UHF-True-Diversity, 2 frequências
fixas seleccionáveis,
supressão de ruído do piloto

CD-Player Slot-Player com função de programa e aleatório

Acumulador 12 V / 7,2 Ah, acumulador de chumbo

Tempo de funcionamento com bateria Aproximadamente 6 - 12 Horas

Fonte de alimentação 230 V AC, adaptador de rede 50/60 Hz 

Dimensões 245 x 460 x 250 mm

Peso 12,5 kg

Sistema de colunas activas MLS (com 1, 2 canais

ou CD; WTU 1-100, WTU 2-100, CD WTU 2-100) 

Potência 70 Watt (RMS), 100 Watt de música a 4 

Ohm de pressão de som, 96 dB a 1 W/1m indicador

de carga óptico, carregamento interno automático, 

adaptador de rede externo 230 VAC a 15 VAC.

Entradas para microfone, bem como 1 entrada de 

linha, controle para agudos e graves, podem ser 

equipadas com um ou dois receptores de rádio bem 

como CD. Dimensões: 245 x 460 x 250 mm

Acessórios:

Transmissor manual SHS 3100

Transmissor de bolso STS 3100

Microfone de lapela MC 15

Microfone de lapela com interruptor MC 15S

CD-Player com instalação para MLS ou ALS 10 incluído

Protecção contra chuva para MLS 

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.
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