
...pre prirodzený a jasný zvuk vašich slov 
kdekoľvek na svete...

Aby sme si udržali dôveryhodné obchodné vzťahy a dosiahli dobrú komunikáciu v tímoch, je
dôležité si navzájom porozumieť. Preto sa Fohhn už pred niekoľkými rokmi začal zameriavať na
vývoj profesionálneho a cenovo výhodného vybavenia konferenčných a zasadacích miestností.
Využil pri tom svoje znalosti 28 ročnej praxe z oblasti profesionálneho audia a vyvinuli systémy,
ktoré dokážu poslúžiť všestranným požiadavkám v konferenčných miestnostiach a dajú sa
jednoducho integrovať do systémov na ovládanie médií.

Profesionálne ozvučenie zasadačiek a konferenčných miestností



Malá konferenčná miestnosť

Cenovo ekonomické riešenie

Profesionálny a aktívny reproduktorový systém vyrobený v 
Nemecku a zároveň cenovo výhodný? 

S Hybrid-1 získate presne to, vybavíte si zasadaciu miestnosť 
udržateľným, spoľahlivým a ekonomickým audio riešením.

Hybrid-1

Aktívny reproduktor, 4" šasi s 
vysokofrekvenčným vlnovodom
a bass-reflexom, 2 × 70 W RMS, 
102dB max. SPL

Výhody 
• Prirodzený a príjemný zvuk
• Autentická reprodukcia basov
• Aktívne riešenie - nie je potrebný zosilňovač
• Jednoduché pripojenie cez cinch alebo svorku
• Jednoduchá montáž na stenu alebo strop 

(vertikálna alebo horizontálna)

WS-4

Montážna konzola pre Hybrid-1 
(súčasť dodávky)

Komponenty 
• 1 × Hybrid-1



Neviditeľne integrovaný 

Riešenie pre mediálne stély

Zvukový systém MS-DM.01/02 je vhodný pre kompletnú 
integráciu do mediálneho nábytku, zabezpečuje optimálnu 
zrozumiteľnosť reči pre webové konferencie a video príspevky. 

Ešte nemáte vhodnú mediálnu stélu do svojich priestorov? 

Zistite viac o Fohhn kooperačnom partnerovi – Holzmedia...

MS-HM.01

Reproduktorový systém pre 
inštaláciu do mediálnych stél, 
5" / 1", 80 W, 110 dB max. SPL, 
273 × 156 × 165,5 mm

Výhody 
• Žiadne narušenie architektúry miestnosti
• Kompletná sada vrátane káblov
• Cenovo výhodné riešenie vyrobené v Nemecku
• Optimalizované pre najlepšiu zrozumiteľnosť 

reči 

MS-HM.02

Reproduktorový systém pre 
inštaláciu do mediálnych stél, 
5" / 1", 80 W, 110 dB max. SPL, 
328 × 163 × 99,5 mm 

Komponenty 
• 1 × MS-HM.01 
alebo MS-HM.02



Škálovateľná dĺžka

Po bokoch obrazovky 

Pre trochu väčšie miestnosti a vzdialenosti je tiež potrebný trochu 
väčší výkon. Systémy Fohhn Scale sú 2-pásmové reproduktory s 
dodatočným Fohhn Sub Extension. To zaručuje zvuk vypĺňajúci 
miestnosť bez potreby ďalšieho subwoofera. 

V prípade potreby je dĺžku reproduktora možné prispôsobiť vašej 
obrazovke s milimetrovou presnosťou. 

MA-4.100

Kompaktný systémový 
zosilňovač pre pevné inštalácie, 
4 × 65 W, 1U, 9,5" 

Výhody 
• Integrovaný výškový reproduktor, basový 

reproduktor a Fohhn Sub Extension
• Výkonná reprodukcia basov už od 44 Hz
• Dĺžkovo škálovateľné púzdro
• Silný pomer ceny a výkonu 

Scale-2

Pasívny lineárny reproduktor, 2 
× 4" basový reproduktor / 0,75" 
výškový reproduktor / 2 ×
Fohhn Sub Extension, 100 W, 
107 dB max. SPL

Komponenty 
• 2 × Scale-1 alebo Scale-2
• 1 × MA-4.100

Scale-1

Pasívny lineárny reproduktor, 
4" basový reproduktor / 0,75" 
výškový reproduktor / Fohhn
Sub Extension, 50 W, 104 dB 
max. SPL 



Audio + video

Pod obrazovkou

Ak často organizujete online stretnutia vo svojej konferenčnej 
miestnosti, budete chcieť použiť konferenčnú kameru. 

Jednu môžete jednoducho vložiť do krytu Scale-Bar a získate 
profesionálne AV riešenie, ktorému konvenčné all-in-one
zariadenia nemôžu konkurovať. 

MA-4.100

Kompaktný systémový 
zosilňovač pre pevné inštalácie, 
4 × 65 W, 1U, 9,5" 

Výhody 
• Je možné použiť rôzne kamery
• Integrovaný výškový reproduktor, basový 

reproduktor a Fohhn Sub Extension
• Výkonná reprodukcia basov už od 44 Hz
• Dĺžkovo škálovateľné púzdro
• Stereo systém

Scale-Bar Cam

Videobar, pasívny, 2 × 4" 
basový reproduktor / 2 × 0,75" 
výškový reproduktor / 2 ×
Fohhn Sub Extension

Komponenty 
• 1 × Scale-Bar Cam

alebo Scale-Bar
• 1 × MA-4.100

Scale-Bar

Soundbar, pasívny, 2 × 4" 
basový reproduktor / 2 × 0,75" 
výškový reproduktor / 2 ×
Fohhn Sub Extension



Výkonný

Mediálne steny a školiace miestnosti 

Portfólio produktov Fohhn samozrejme ponúka množstvo 
možností pre väčšie riešenia zosilnenia zvuku. Ak aj vaša väčšia 
školiaca miestnosť potrebuje skutočný výkon alebo je akustika 
náročnejšia, odporúčame renomované lineárne reproduktory v 
kombinácii s kompaktným subwooferom. 

LX-60

Pasívny lineárny reproduktor 
pre hudbu a reč, 4 × 4" / 1", 
200 W, 119 dB max. SPL, cca. 
130 × 640 × 120 mm, verzia pre 
pevnú inštaláciu 

Výhody 
• Výkonné ozvučenie pre konferencie alebo 

hudbu
• Menej odrazov vďaka smerovosti lineárnych 

reproduktorov
• Zosilnenie zvuku bez námahy aj na väčšie 

vzdialenosti
• Subwoofer sa zvyčajne umiestňuje do nábytku 

AS-10

Pasívny subwoofer pre pevné 
inštalácie, 2 × 6,5", 300 W, 120 
dB max. SPL, 40 Hz – 500 Hz, 
440 × 250 × 380 mm

Komponenty 
• 2 × LX-60
• 1 × AS-10
• 1 × MA-

4.600

MA-4.600

Systémový zosilňovač pre 
pevné inštalácie, 4 × 600 W, 1U, 
19" 



Závodná jedáleň

Zabudované do stropu 

Ak na podlahe alebo na stene nie je miesto pre reproduktory, 
jednoducho nainštalujte Fohhn stropné reproduktory. Poskytujú 
zvuk, ktorý je presvedčivý aj napriek nenápadnému riešeniu 
inštalácie. 

MA-4.100

Kompaktný systémový 
zosilňovač pre pevné inštalácie, 
4 × 65 W, 1U, 9,5" 

Výhody 
• Vizuálne nenápadné
• Ľahko sa prefarbia
• Žiadne narušenie architektúry miestnosti
• Flexibilné umiestnenie reproduktorov
• Reprodukcia už od 55 Hz 

IG-80

Stropný reproduktor, 
širokopásmový 4", 55 Hz - 20 
kHz, rozptyl: 100° kužeľový, 
montážna hĺbka 99 mm 

Komponenty 
• až 16 × IG-80
• 1 × MA-4,100



Rýchle riešenie

Bezdrôtový variant

Môžu existovať miestnosti, kde by ste len veľmi zriedka 
potrebovali napevno nainštalovaný zvukový systém. V takom 
prípade má zmysel mať po ruke rýchle a mobilné riešenie s azda 
najznámejším produktom Fohhn – EasyPort. 

FP-22 modular

Batériový reproduktor pre reč a 
hudbu, 8" / 1", 60 W, 65 Hz –
20 kHz, 117 dB max. SPL, cca. 
240 × 510 × 270 mm 

Výhody 
• Systém na batérie bez kábla
• Je možné nainštalovať bezdrôtový mikrofónový 

prijímač
• Jednoduché ovládanie na zariadení
• Dá sa ovládať bez predchádzajúcich znalostí 

Komponenty 
• 1 × FP-22 modular (EasyPort)



Viac emócií

S basmi zhora

Samozrejme, prvou prioritou pri hybridnej práci je optimálna 
zrozumiteľnosť reči. Ale nízke frekvencie sú zodpovedné za emócie 
mediálneho zvuku a hudby. Objemný subwoofer na podlahe je 
však nežiaduci... 

Žiadny problém s inovatívnymi riešeniami Fohhn pre lepšiu 
integráciu. 

Výhody 
• Plné prehrávanie hudby a zvuku médií
• Plná emócia
• Žiadne reproduktory na stene
• Žiadny objemný subwoofer na podlahe 

Komponenty 
• 1 × IGS-4
• 4 × IG-80
• 1 × MA-4.100

IGS-4

Pasívny plochý subwoofer pre 
pevné inštalácie, 4 × 4", 4 ×
pasívny radiátor, 200 W, 112 dB 
max. SPL, 495 × 495 × 108 mm

MA-4.100

Kompaktný systémový 
zosilňovač pre pevné inštalácie, 
4 × 65 W, 1U, 9,5" 

IG-80

Stropný reproduktor, 
širokopásmový 4", 55 Hz - 20 
kHz, rozptyl: 100° kužeľový, 
montážna hĺbka 99 mm 



Ak Vás niečo z tejto prezentácie oslovilo, dajte nám prosím vedieť.
Radi Vám spracujeme individuálnu cenovú ponuku.

Ďakujeme za Váš čas.

Pre viac informácií navštívte: 
www.fohhn.de, www.holzmedia.de, www.citylight.sk

http://www.fohhn.de/
http://www.holzmedia.de/
http://www.citylight.sk/

