
SC-P620
Loa Nén Liền Công Suất

Dòng loa nén mới 
tích hợp sẵn tăng âm số



SC-P620: LOA NÉN LIỀN CÔNG SUẤT

SC-P620 là loại loa nén với âm thanh rõ ràng và kích 
thước nhỏ gọn, ngoài ra loa còn được tích hợp sẵn tăng 
âm số công suất 20W. Loa được sử dụng trong việc phát 
thanh công cộng và thông báo từ xa thông qua các ứng 
dụng giám sát hình ảnh bằng mạng LAN . Đây là loại loa 
nén kèm công suất có thể hoạt động ở nhiệt độ khắc nghiệt. 
Loa được phủ thành phần và ốc bằng thép không gỉ giúp 
đảm bảo khả năng chống nước của loa. Loa sử dụng lý 
tưởng cho các các ứng dụng trong nhà và ngoài trời như 
tại khu vực hạn chế, nhà ga, sân bay và rất nhiều nơi khác.   

Like us on Facebook
facebook.com/ToaVietNam

Thông số Kỹ Thuật
12V DC, 2A (DC đầu cắm “+” kiểu A: 5.5 x 2.1mm)
15W (1.25A) mức ra ổn định
25W (2.10A) mức ra tối đa
0 dB*, 10kΩ, không cân bằng (kiểu RCA)
8, 16, 24, 32dB (cài đặt ban đầu là 16dB)
Có núm điều chỉnh trong (mặc định để tối đa)
113dB (1W, 1m tại mức đỉnh từ 500Hz tới 2.5kHz)
Mức tối đa SPL (trên 120dB)
250 - 10,000 Hz 
-20C to +55C (không đọng sương)
IP 65
Vành loa: nhựa HIPS, màu trắng (RAL 9010)
Củ phát và vỏ: nhựa  ABS, màu trắng (RAL 9010)
Thanh đỡ, ốc vít, bu lông: théo không gỉ 
Độ dài: 2m ( kiểu RCA ) & chân nguồn DC dạng (“+”)
292 (R) x 230 (C) x 280 (S) mm
Khoảng. 1.8kg
Bộ đổi nguồn AC: AD-5000-2 (LTE24E-S2-1)

Nguồn điện
Công suất

Ngõ vào âm thanh
Khuếch đại tín hiệu
Điều chỉnh âm lượng
Cường độ âm

Đáp tuyến tần số
Nhiệt độ hoạt động
Chống bụi/nước 
Thành phần

Dây cáp
Kích thước
Khối lượng
Phụ kiện tuỳ chọn

Đặc Điểm Chính Của Loa
Có tăng âm số công suất 20W là tăng âm số lớp D với công nghệ 
mới nhất.
Phím gạt chọn độ nhạy: 8dB, 16dB, 24dB & 32dB.
Phím điều chỉnh âm lượng bên trong cho phép điều chỉnh tại chỗ.
Có thể kế hợp đa số hệ thống CCTV sử dụng Camera IP và có 
ngõ ra âm thanh.
Tiêu chuẩn chống bụi/nước : IP65.

Kết Hợp Với Hệ Thống Camera IP

Bộ cấp nguồn

Nguồn nuôi DC

Ngõ ra âm thanh

AD-5000-2
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Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
In tại Hà Nội, tháng 10 - 2016


