
Акустический комплект Alesis PA System In A Box Bundle 

Описание товара  

Акустический комплект Alesis PA System in a Box Bundle включает в себя 4-канальный микшер 

со встроенным усилителем, две 10" двухполосные акустические системы со стойками, микрофон, 

а также необходимую коммутацию - все что нужно для отличного звучания в одной коробке! 

Этот компактный набор - прекрасный выбор для небольших образовательных, деловых или 

развлекательных мероприятий, презентаций, домов молитвы или репетиционных баз. 

Alesis PA80 - микшер со встроенным усилителем 

Комплектный 4-канальный микшер Alesis PA80 оборудован балансными микрофонными 

входами XLR, несимметричными ¼” линейными входами, 2-полосным эквалайзером и FX level 

регуляторами на каждом канале. Помимо этого, он оснащен 3-полосным мастер-эквалайзером и 

регуляторами FX master, time и repeat, управляющими встроенным цифровым дилеем. 

 

Встроенный усилитель, мощностью 80Вт идеально подходит для использования комплектной 

акустической системы, обеспечивая мощное прозрачное звучание. А встроенные RCA входы и 

выходы позволяют легко подключить любой внешний источник аудиосигнала или записывать 

ваше выступление на внешний рекордер. Если же и этого недостаточно, то на передней панели 

есть дополнительный ¼” линейный вход и выход. 

Встроенный USB/SD MP3 плеер 

Микшер Alesis PA80 также оборудован входами USB и SD Card для воспроизведения MP3 

файлов - отличное решение для проигрывания фоновой музыки, караоке вечеринок или игры 

вместе с любимым исполнителем. 

Технические характеристики: 

• 4 XLR + 1/4" TS джек микрофонных/линейных входа 

• AUX вход: 2 х RCA 

• REC выход: 2 х RCA 

• Дополнительный 1/4" TS джек линейный вход 

• Дополнительный 1/4" TS джек линейный выход 

• 2-полосный эквалайзер в каждом канале 

• Встроенный эффект Delay для каналов 1-4 

• Встроенный медиаплеер USB/SD card 

• Встроенный усилитель 80Вт 

• Две 2-полосные пассивные АС с 10" НЧ + 1" ВЧ 

• Размеры Alesis PA80: 228 x 472 x 140 мм 

• Вес Alesis PA80: 6,2 кг 

• Размеры акустической системы (1шт): 430 x 510 x 810 мм 

• Вес акустической системы (1шт): 8,5 кг 

Комплектация: 

• Микшерный пульт Alesis PA80 х 1шт 

• Акустическая система х 2 шт 

• Стойка для акустической системы х 2шт 

• Микрофон х 1 шт 

• Акустический кабель х 2 шт 

• Микрофонный кабель х 1 шт 

• Руководство пользователя 



•  
• Вартість – 9996,00грн. 

• Інтернет магазин.: https://muzline.ua/alesis-pa-system-in-a-box-bundle/ 



 
 

Радіосистема Superlux VT96DD 

Двоканальна VHF радіосистема з 2-ма ручними динамічним мікрофонами 

 

Бездротове рішення ідеально підходить для двох вокалістів, караоке, проведення 

прес конференцій, ді-джеїв або будь-якого іншого застосування, в якому потрібно 

два мікрофони. 

  

Передавач - ручний з динамічним мікрофонним елементом (х2). 

 

Основні характеристики: 

 

Портативна VHF радіосистема 

2 налаштовані антени для оптимального прийому 

Діапазон радіочастот: 220 - 250 MHz 

Роздільне регулювання гучності кожного мікрофона 

Частотний діапазон: 80 Гц - 15 кГц 

Виходи: Загальний - 1/4 "несиметричний Jack + 2 х 1/4" Jack індивідуальних виходу 

Дальність дії: 40 м 

Вартість 3058,00грн. 

Інтернет магазин: 

https://rozetka.com.ua/85108062/p85108062/?gclid=CjwKCAjwx_boBRA9EiwA4kIEL

pzZ1NGLWY7CCcreU1Nuxq8N9-RRQkQQ-

BEbDAZwmYldmAIB6nN9kRoCgCsQAvD_BwE 



 

 

 

 

 

Звукова колонка Manta Multimedia SPK 5023 Orion 

 
Представляємо Вашій увазі портативну звукову систему для вечірок, гучної музики 

і караоке. Будь-яке свято, виїзд за місто або просто зустріч з друзями можна 

перетворити в цікава подія з колонкою Manta SPK5023 Orion. Ця мультимедійна 

система додасть родзинку будь-якої події. Ви можете просто слухати музику, 

танцювати, співати в два мікрофони, підключати електрогітару і тд. 

Головною особливістю цієї музичної колонки є її мобільність. Manta SPK5023 

Orion комплектується двома коліщатками і висувною ручкою. Вбудований 

акумулятор дозволяє використовувати без підключення до електрики протягом 5-

ти годин, так само в комплектації є шнури для підключення до зовнішнього 

акумулятора (наприклад автомобільному), що додає ще десятки годин 

автономності. Мікрофон з'єднується з колонкою по радіозв'язку без проводів. 

Телефон з'єднується з блютузу. Є можливість підключити до колонки будь-яке 

джерело звуку, а також є входи USB / SD / MMC / AUX, два мікрофони і гітара. 

Вас безсумнівно підкорять можливості даної звукової системи. 

А тепер трошки технічних характеристик: 

Джерело живлення: 

110 - 240 В, 50-60 Гц + вбудована батарея 7А / 12 В, термін роботи від батареї - 5 

годин 

Розміри (ШхВхГ):385x343x600 мм 

вага:15 кг 

Приналежності в комплекті: 

Пульт дистанційного керування, радіомікрофон, інструкція, гарантійний талон 

Bluetooth:2.1, дальність до 10 м 

Потужність PMPO:8000 Вт / 80 Вт (RMS) / 15 "сабвуфер 

чутливість:93db +/- 3dB 



особливості: 

Освітлювальні ефекти LED RGB, FM-радіо, луна-ефект, 5-канальний еквалайзер, 

функція пріоритету мікрофона 

слоти:USB / SD / MMC / 2xMic / 1xGitara / AUX 

Діапазон частот:40Гц-20кГц 

Вартість 4088,00грн. 

Інтернет магазин: https://allo.ua/ru/dok-stancii-dlja-muzykal-nyh-

centrov/akusticheskaja-kolonka-manta-

spk5023.html?utm_medium=price_list&utm_source=hotline&utm_term=akusticheskaja_

kolonka_manta_spk5023&utm_campaign=hotline_akusticheskie_sistemy 
 


