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Garso rezonatorius NXT EX-1
NXT EX-1

NXT EX-1 – garso rezonatorius, montuojamas laivo

sausoje vietoje (pvz: po laivo tiltelio

grindimis); muzika laivo išorėje, visa elektroninė garso sistemos dalis sumontuota laivo viduje.
Pritaikymo sritis: - jachtų, turistinių , ekskursinių laivų foninio garso sistemos

Ruporiniai garsiakalbiai - IT serija
IT-100TW

IT- 33

IT – serija vandeniui ir temperatūrai atsparių ruporinių garsiakalbių.
Pritaikymo sritis: - didelių turistinių , ekskursinių laivų garso sistemos.
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Audio stiprintuvai NANO, HPB, POWER
NANO

HPB

POWER

Kompaktiški Hi Fi kategorijos garso stiprintuvai ; laivuose, kateriuose ir jachtose įrengiami
garso stiprintuvai (maitinimas – 12V DC tinklas)
Pritaikymo sritis: - katerių ,jachtų, ekskursinių – turistinių laivų garso sistemos.

Apsauginiai korpusai WRH-100/WS, WRC-100/WS
WRH-100/WS

WRC-100/WS

Neperšlampami paviršinio montavimo apsauginiai korpusai radijo imtuvui, labai įdomus
sprendimas muzikos valdymui iš jachtos denio. Akivaizdus pranašumas, lyginant su variantu, kai
radijo imtuvas montuojamas jachtos viduje.
Pritaikymo sritis: - katerių ,jachtų, ekskursinių – turistinių laivų garso ir kt. sistemos.
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Mikšerinis stiprintuvas PA-100, PA-302
PA-302

PA-100

Mikšeriniai stiprintuvai PA-100, PA-302 gali būti įdomus sprendimas ekskursinių laivų garso
sistemose. Stiprintuvas PA-302 turi integruotą sireną „fog horn“.
Pritaikymo sritis: - katerių ,jachtų, nedidelių ekskursinių – turistinių laivų garso sistemos.

Vandeniui atsparūs garsiakalbiai EDL-204, 205, 206

EDL-204,205,206 Vandeniui atsparus paslėpto montavimo 100 V garsiakalbis.
Pritaikymo sritis: didelių

turistinių- ekskursinių

sistemos.
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laivų, keltų

100V garso, pranešimų
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Vandeniui ir temperatūrai atsparus garsiakalbis SPE-110P
SPE-110P

SPE – 110P Karščiui ir vandeniui atsparus paslėpto montavimo garsiakalbis
Atsparus karščiui, vandeniui ir korozijai garsiakalbis (patikra testas ASTM B117 –atsparumas
korozijai , jūrinės eksploatacijos sąlygomis).
Pritaikymo sritis: -laivų plaukiojančių atviroje jūroje garso sistemos.

Vandeniui atsparūs žemaomiai garsiakalbiai CRB-130, -165, -230, -265

Vandeniui ir korozijai atsparūs žemaomiai įvairaus galingumo Hi Fi kategorijos garsiakalbiai.
Pritaikymo sritis: - nedidelių turistinių laivų, katerių, jachtų Hi Fi garso sistemos.
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Vandeniui atsparūs dviejų juostų garsiakalbiai SPE-264
SPE-264

Atsparūs karščiui, vandeniui ir korozijai garsiakalbiai (patikra testas ASTM B117 –atsparumas
korozijai , jūrinės eksplotacijos sąlygomis).
Pritaikymo sritis: -didelių turistinių- ekskursinių laivų, plaukiojančių atviroje jūroje, garso
sistemos.

Vandeniui atsparūs aukštų dažnių garsiakalbiai CRB-35
CRB-35

Atsparūs vandeniui ir korozijai garsiakalbiai (patikra testas ASTM B117 –atsparumas korozijai ,
jūrinės eksploatacijos sąlygomis).
Pritaikymo sritis: -katerių, jachtų ir kt. laivų Hi-Fi garso sistemos
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Vandeniui atsparus paslėpto montavimo garsiakalbis SPE-72, SPE-70
SPE-72

SPE-70

Atsparus vandeniui paslėpto montavimo garsiakalbis.
Pritaikymo sritis:- katerių, jachtų ,ekskursinių laivų garso sistemos.

Megafonas TM-22
TM-22

TM serijos megafonas. Megafonas retas prietaisas kateryje, tačiau labai dažnai jo gali prireikti
(sirenos signalas, poreikis atkreipti dėmėsį kitame laive arba krante ir t.t.)
Pritaikymo sritis: naudojamas kateriuose ir laivuose keleivių srautų valdymui organizuoti,
komandos darbui valdyti ir kt.
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TWI-150/12 DC/AC įtampos keitiklis

Kateriuose ir jactose retai galime rasti 230V elektros maitinimo rozetę, kuri dirba laivui išplaukus
(dažniausiai elektros maitinimas tiekiamas iš kranto, kai laivas uoste). Laivui išplaukus veikia tik
12V elektros maitinimo rozetė. Mobilaus telefono kroviklį galime lengvai įsigyti, bet turėti elektros
maitinimą Lap-Top kompiuteriui ... paprastai problema.
Pritaikymo sritis: skirtas Lap- Top kompiuterių, telefonų kroviklių ir kt. elektros prietaisų
maitinimui jachtose, kateriuose, laivuose.
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