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PentaClass
Ljudsystem för klassrum

Hör. Förstå.
PentaClass är ett specialdesignat multimediasystem för klassrum med 
ett 360°-ljudfält. Det förstärker lärarens tal och sprider ljudet jämnt i hela 
klassrummet. 

PentaClass kan även kopplas till bärbara datorer, mobiltelefoner och läsplattor 
via Bluetooth, vars kanal bara är synlig för läraren. Den inbyggda mixern möjliggör 
simultana kopplingar mellan analogt ljud och Bluetooth-signaler utan byte 
av sladdar eller bortkoppling. Tack vare en mixad Aux-utgång kan dessutom 
PentaClass kopplas till en hörslinga.

Genom sin unika design räcker en högtalare för ett klassrum på upp till 120m².
Dess robusta material av plywood-trä, aluminiumhögtalare och hållbara 
plastdetaljer garanterar produktens långa livslängd. 

Mikrofonen, som kan bäras runt halsen eller med klipp, har dubbla funktioner. 
När den inte används som mikrofon fungerar den som fjärrkontroll för systemet. 
Mikrofonen drivs med inbyggt uppladdningsbart batteri, som laddas med en mini-
(mikro)-USB-kabel och har upp till 6 timmars användningstid. 

Egenskaper
•  Allt-i-ett-system: högtalare,   
 förstärkare, mixer och mikrofon

•  Enkel installation 

•  Ett klassrum – en högtalare

•  Digitalt hi-fi-ljud

•  360° graders ljudfält

•  2.4 GHz-bandet

•  Säker Bluetooth-koppling

•  Inbyggd mixer

•  Mikrofon med upp till 6   
 timmars användningstid och  
 med uppladdningsbart batteri
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Broschyr, bruks- och installationsanvisning och CE-certifikat finns på www.edin.se
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info@edin.se
edin.se • univox.eu

PentaClass högtalare
Frekvensområde 80Hz – 20kHz

Uteffekt 45 W vid 8 ohm

Ljudnivå 86dB

Signal-/störförhållande 106dB

Distorsion 0.07 % vid 1 W

Ingång 1 x AUX, 3.5mm stereo

Utgång 1 x AUX, 3.5mm

Bluetooth Upp till 15m räckvidd 

Mikrofonmottagare 2.4GHz med frekvenshopp

Strömförsörjning 110-240V AC 50-60Hz

Inställningar via IR fjärrkontroll

Dimensioner 24 x 24 x 23 cm

Vikt 1,7 kg

Montering Universal vägg/tak bläck

Medföljer Nätaggregat, sladd, fjärrkontroll,  
 monterings- bläck, bruksanvisning (eng)

Art nr: 660001

PentaClass mikrofon
Sändare 2.4GHz med frekvenshopp

Mikrofon Dubbelt mikrofonsystem med  
 skydd för akustisk rundgång

Nivåkontroll AGC

Distorsion 0,004 % vid 1kHz

Signal-/störförhållande 92dB

Strömförsörjning Inbyggt uppladdningsbart   
 litiumbatteri

Batteritid upp till 6 timmar

Uppladdningstid upp till 4 timmar

Dimensioner 25 x 60 x 13 mm

Laddare Micro-USB 

Medföljer Laddkabel, halsrem

Teknisk data                                                                                            


