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PROJEKTOWANIE SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA PRZEWODNIK 

Lobby hotelowe 

DESONO EX-S8 

 

 

 

 

 

nasze głośniki Desono™ EX-S8 łączą doskonałe brzmienie i atrakcyjne wzornictwo, które idealnie  

Nasze głośniki Desono™ EX-S8 łączą doskonałe brzmienie i atrakcyjne wzornictwo, które idealnie 

harmonizuje z charakterem wysmakowanego, ekskluzywnego lobby hotelowego. 8-calowe 

współosiowe, dwudrożne zestawy głośnikowe do montażu naściennego, rozmieszczone w całym 

lobby sprawiają, że głosy wykonawców brzmią szczegółowo i wyraźnie, wypełniając przestrzeń 

dyskretnym dźwiękiem. Nowoczesny, minimalistyczny projekt sprawia, że głośniki pozostają 

niezauważone w tym eleganckim wnętrzu. Innowacyjny uchwyt to ukłon w stronę instalatorów – 

zapewnia dużą elastyczność i 

czystość montażu oraz pozwala 

na skrócenie czasu potrzebnego 

na typową instalację o ok. 35%. 

 

CECHY I ZALETY 

• doskonały zestaw głośnikowy gwarantujący precyzyjne wypełnienie przestrzeni dźwiękiem 

wysokiej jakości. 

• współosiowy przetwornik wysokotonowy zapewnia szczegółową artykulację i świetną 

charakterystykę kierunkową  

• 6-pozycyjny przełącznik do wyboru odczepu mocy w technologii 70 V/100 V lub odczep 

niskoimpedancyjny - 8Ω 

• stopień ochrony IP54 zgodnie z normą IEC 60529 - promieniowanie słoneczne,  sól / chlor w 

postaci zawieszonej (mgła); możliwość montażu w dowolnym środowisku 

• wykorzystuje do montażu innowacyjne uchwyty obrotowo-uchylne ClickMount i wsporniki w 

kształcie litery U  

• certyfikat ETL zgodny z UL 1480A i CSA 62368-1 

• certyfikat EN54-24 (w trakcie)  
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SCHEMAT ROZMIESZCZENIA 

 

LISTA WYPOSAŻENIA BIAMP 

Ilość Produkt Funkcja 

7 EX-S8-UB Wyjątkowa zrozumiałość mowy i precyzyjne pokrycie w 

całym hotelowym lobby 

1 Tesira XEL 1200.1 Dostarcza moc dla Desono EX-S8 zainstalowanym w 

hotelowym lobby 

1 Tesira FORTE AVB VT4 Zaprojektowana specjalnie dla przestrzeni, które 

wymagają mniejszej ilości analogowych wejść/wyjść, 

oferuje całą moc procesora DSP tradycyjnego urządzenia 

TesiraFORTÉ bez dodatkowych kosztów za 

wejścia/wyjścia. 

 

biuro@bpartav.pl         https://bpartav.pl/  


