
ONESPACE 50

Najwyższa jakość w swojej klasie
PPasmo przenoszenia to jeden z najważniejszych 
wyznaczników jakości produktu audio . Dolny zakres 
zaczyna się na poziomie 50 Hz co gwarantuje bezstratne 
przesyłanie niższych pasm częstotliwości do głośników 
instalacyjnych. Szeroki dolny zakres sprawia, że nagrania 
mają miękki i mocny bas. Górne pasmo częstotliwości 
odpowiada za przejrzystość nagrań oraz zrozumiałość 
komunikomunikatów. Wzmacniacz jest w stanie przenieść do 19 
000Hz. Ludzka mowa maksymalnie mieści się w granicach 
8000Hz. Sprawia to, że bez względu czy słuchamy muzyki, 
czy nadajemy komunikaty, dźwięk będzie zrozumiały i 
jasny.

Współpracuje z każdymi głośnikami
Do prezentowanego wzmacniacza możemy podpiąć 
każdy rodzaj głośników. Zarówno w technologii 100V, jak i 
zwykłe głośniki opornościowe (4-16ohm). W przypadku 
wyjścia napięciowego, czyli 100V /70V możemy podłączyć 
dowolną ilość głośników, tak aby nie przekroczyć mocy 
wzmacniacza. Takie rozwiązanie pozwala na podpięcie na 
przykład 10 głośników 5-watowych w systemie, 
umumożliwiając nagłośnienie nawet dużych przestrzeni jak 
sklepy o metrażach ponad 200m2. Rozwiązanie 
opornościowe sprawdzi się w mniejszych przestrzeniach, 
które potrzebują większej głośności, jak bary, czy 
restauracje.

Możliwość zasilania 12V
Wzmacniacz Laudio Onespace 50 posiada dwie 
możliwości zasilania. Pierwsza z nich to wejście zasilania 
12-24 V. Pozwala ono na podłączenie wzmacniacza nawet 
w samochodzie (do gniazda zapalniczki). Takie 
rozwiązanie pozwala na wykorzystanie urządzenia w 
systemach reklamowych montowanych na samochodach. 
Drugą możliwością zasilania jest standardowe wejście 230 
V.V.

Prawdziwa multifunkcjonalność
DDo wzmacniacza możemy podłączyć bardzo dużo różnych źródeł 
dźwięku – bezprzewodowo przy zastosowaniu bluetooth, czy też 
przewodowo przy pomocy różnych wejść. Na przednim panelu 
wzmacniacz radiowęzłowy posiada dwa wejścia mikrofonowe z 
niezależną regulacją głośności, wejście USB oraz slot na karty 
micro SD. Z przodu urządzenia znajdziemy także kilka przycisków 
do sterowania muzyką jak również wyświetlacz, który wskazuje 
nam odnam odtwarzany utwór. Posiada też dwa wejścia AUX, które 
pozwalają na podłączenie dwóch źródeł typu laptop czy telefon.
Wbudowane radio FM dzięki zastosowaniu wyjścia na zewnętrzną 
antenę FM zyskuje możliwość znacznej poprawy zasięgu 
odbieranego sygnału. Całość uzupełnia niezawodny odtwarzacz 
MP3.

Stworzony do ciągłej pracy
Nagłośnienie 100V to typ instalacji, który wymaga, by muzyka w 
tle grała nieprzerwanie. Dlatego inżynierowie Laudio postarali się, 
aby ich wzmacniacze wykazywały się jak największą 
bezawaryjnością. Dodatkowo ONESPACE 50 charakteryzuje się 
bardzo niskim poziomem głośności pracy i wydajnym 
chłodzeniem.
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