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DESCRIERE 
Microfonul Gooseneck  de  altar, de amvon sau suspendat de  plafon, condensator electret ideal pentru 
caracteristicile sale polar cardioid. 
Aceasta se pretează în special în mediile reverberant, fiind caracterizat de respingere mare al fenomenului de 
întoarcere acustica la care este mai puțin sensibil. 
Răspunsul în frecvență extinsa și inteligibilitatea vorbirii liniară și excepționale. 
Frecventele foarte joase sunt automat filtrate în scopul de a reduce la minimum orice zgomot transmis prin masă 
sau amvon. 
Potrivit pentru biserici, teatre, sali de conferinte, etc. 
 
 
DOTARI: 
 Rozeta pentru montaj pupitru  
 
Accesorii pentru montare pe suport 
Cablu microfon negru: mt. 4 cu terminale de lipire 
Setul cu cască antipop   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMATIVE: 
Aparatul este fabricat în conformitate cu reglementările privind siguranța și imunitatea, de asemenea, vine cu marcajul CE, în conformitate cu Directiva 89/336 CEE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama polara Cardioide Unidirectional 

Rispuns in frecventa 70 - 18.000 hz 
 

Sensibilitate  -47db 

Raport  s/n 65 db 

Conector iesire  Mini Canon (XLRM)  
o Cannon 
 

Sunet de presiune max   120 db 

Alimentare   Phantom de 10 la  48 volti 
 

Led indicator ON/OFF 
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Garantia limitata a produsului. 
 

Conditii generale 
 
Nimic din cele conţinute în această garanţie limitată a produsului nu afectează drepturile consumatorului conform legii. 
Garanţie limitată a produsului specificate mai jos sunt oferite de Belltron și este valabil numai la prezentarea dovezii de cumpărare. 
O nouă cerere de BELLTRON, trebuie să fi indicat acest garanţie internaţională. Cu excepţia prevederilor exprese. 
ÎN ACEASTĂ GARANŢIE LIMITATĂ, BELLTRON OFERĂ NICI O ALTĂ GARANŢIE, FIE EXPLICITE SAU IMPLICIT acest lucru sau orice GARANŢII 
IMPLICITE DE COMERCIALIZARE ȘI DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. BELLTRON DECLINĂ în mod expres existenţa tuturor garanţiilor 
nu sunt precizate în ACESTEI GARANŢII LIMITATE. ORICE GARANŢII IMPLICITE care pot fi impuse de lege sa fie "LIMITATE LA DURATA 
ACESTEI GARANŢII LIMITATE. UNELE TARI NU PERMIT: (1) de ridicare a GARANŢIILE IMPLICITE, (2) limită de cât de mult timp o garanţie 
implicită sau excluderea pe, SAU (3) limitarea daunelor incidentale sau indirecte pentru produse achiziţionate de un consumator. ÎN STATELE 
ASTFEL, UNELE excluderi sau limitari ale ACEASTĂ GARANŢIE LIMITATĂ NU SE APLICA la consumator. ACEASTĂ GARANŢIE VĂ OFERĂ 
DREPTURI LEGALE SPECIFICE. Consumatorul poate avea și alte drepturi care variază cu statul în cauză. Vă rugăm să verificaţi conţinutul legii 
locale aplicabile PENTRU IDENTIFICAREA dintre cei care sunt cu drepturi depline calitate de consumator. Această garanţie limitată se aplică 
produsului de marcă produse hardware BELLTRON (denumite în continuare "BELLTRON produse hardware") vândute de BELLTRON, filialele sale 
din întreaga lume, afiliaţii, distribuitorii autorizaţi sau distribuitori (denumite în mod colectiv "Dealeri BELLTRON" ) cu această Garanţie limitată 
produs. "Produs hardware BELLTRON" înseamnă doar componentele hardware și toate componentele sale interne, inclusiv a firmware-ului. 
Termenul "Produs BELLTRON Hardware" nu indică nici o aplicaţie software sau program. 

Limitele geografice alei garantiei limitata a produsului 
Limitele geografice ale Garantie limitata de Produse 
Această Garantie limitata pentru  produse în cazul produselor vândute APLICA principal de dealeri Hardware Belltron version întreaga Europă 
Sau directă "Tari europene", în sensul acestei garanţii limitate de BELLTRON produsului, SUNT PE singurele Tari DIN UE lista.Garanţie limitata a 
produsului VOR FI acceptate versiunea fiecarei tara BELLTRON de îngrijire, furnizorii  autorizaţi de Servicii, oferă un serviciu supus Garantie cu 
termenii si condiţiile stabilite în această Garantie limitata a produsului. Cu TOATE acestea, disponibilitatea serviciului în Garantie Si Timpul de 
raspuns variaza in functie  de Tara, de asemenea, obiectul cerinţelor de INREGISTRARE. 

Conditii pentru garantia produsului  
BELLTRON asigură că produsele nu sunt defecte de materiale sau de manoperă în condiţii de utilizare normală pentru perioada de garanţie 
limitată a produsului de mai jos ("Perioada de garanţie limitată de produse"), în cazul în care produsul este utilizat și întreţinut în conformitate 
cu instrucţiunile din manual si de alte documente și cu condiţia vanzatorului, la momentul achiziţiei (sau cum a fost modificat după cum este 
necesar). BELLTRON nu garantează produsul neîntrerupt sau fără erori, sau că vor fi remediate orice deficienţă, eroare, defect sau non-
conformitatea. Această garanţie nu se aplică la problemele care decurg din: (a) modificări sau adăugiri neautorizate, (b) neglijare, abuz, 
inclusiv funcţionarea produsului nu în conformitate cu caietul de sarcini sau cu cerinţele de interfaţă, și (c) gestionarea incorectă, (d) defecte în 
bunuri sau servicii de la BELLTRON, sau nu la acest subiect timp de garanţie valabilă sau contract de întreţinere cu BELLTRON, (e) utilizarea sau 
depozitarea necorespunzătoare; (f) incendii, inundaţii, fulgere, statice electrostatică valuri de reţea, acte ale lui Dumnezeu sau alte evenimente 
catastrofale. Această garanţie nu se aplică la orice produs special dacă numărul de serie al BELLTRON a fost șterse sau făcute imposibil de citit, 
oricum. BELLTRON nu este responsabil pentru daune care pot apărea ca urmare a incapacităţii de a urmaţi instrucţiunile furnizate PENTRU 
BELLTRON produs hardware. 

 
Durata de garanție limitată a produsului 
Garanţia limitată a produselor de la data cumpărării de la BELLTRON. Încasări / contractelor de vânzare sau de livrare indică data achiziţionării 
produsului, sunt dovada datei de achiziţie.Consumatorul poate solicita să furnizeze dovada achiziţionării pentru a primi service în 
garanţie.Consumatorul are dreptul de a obţine service în garanţie în conformitate cu termenii și condiţiile acestui document în cazul în care o 
reparare a BELLTRON de marcă produs hardware va avea nevoie în timpul termenului de garanţie limitată a produsului. Această garanţie 
limitată a produselor acoperă doar primul utilizator final cumpărător al BELLTRON produs hardware și nu este transferabil pentru oricine că 
prima cumpărătorul utilizatorul final a transferat dreptul de proprietate asupra BELLTRON produs hardware. 
 

Perioada de garanție a produsului 
Toate produsele din această categorie vândute în Europa de către dealerii BELLTRON,de la 1 ianuarie 2007 au doi ani garantie de la data 
cumpărării ..(DATA INSCRISA PE CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE) 
 

Executarea Garanție limitată a produsului 
În cazul unui produs defect, singura obligaţie a companiei  BELLTRON - va fi de a asigura repararea sau înlocuirea oricărui produs Belltron 
Hardware – defectuos  faţă de primul cumpărător, cu condiţia ca produsul este returnat la un centru de service autorizat sau direct la 
BELLTRON în timpul perioadei de garanţie. O astfel de reparaţie sau înlocuire va fi efectuată de către BELLTRON la un centru de service 
autorizat BELLTRON. Toate părţile componente sau produse hardware înlocuite în temeiul acestei Garanţii limitate devin proprietatea BELLTRON 
produsului.Parte sau produsul ce  a fost înlocuit pe perioada rămasă din partea garanţie limitată sau un produs care urmează să fie înlocuit. 
Produs de înlocuire poate să nu fie nou sau de a face, model sau o parte identic cu originalul; BELLTRON poate, la alegerea sa, să înlocuiască 
produsul defect (sau orice parte a acestuia) cu un alt, renovat, care este echivalent cu (sau mai bine) de caracteristicile fundamentale ale 
produsului defect. 

Garant: 
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Produzione Apparecchiature Elettroniche 
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WEB:  http://www.belltron.com 

Info:  towermaestro@belltron.com 

Assistenza Tecnica:  assistenza@belltron.com 


