
Uusinta digitaalitekniikkaa
 

AALTO 1Pro perustuu kokonaisuudessaan uusimpaan 
digitaalitekniikkaan. Tehokas 50W+50W D-luokassa toi-
miva vahvistin takaa dynamiikan, joka riittää isompaan-
kin tilaan. D-luokan vahvistimen virrankulutus on myös 
huomattavasti perinteisiä ratkaisuja vähäisempi.

 

Monipuoliset liitännät ja 
säätömahdollisuudet
 

AALTO 1Pro sisältää perinteisen RCA-liitännän lisäksi 
myös balansoidun Phoenix-liittimen. Eri liitäntävaihto-
ehdot mahdollistavat asentamisen monenlaisiin asen-
nuskohteisiin kuten esimerkiksi luokka- ja neuvotte-
lutiloihin, julkisiin tiloihin tai vaikkapa ravintoloihin. 
Kattavien äänenvärisäätöjen ansiosta kaiutin voidaan 
asentaa myös akustisesti haastaviin paikkoihin kuten 
kattoon, nurkkaan tai seinälle äänenlaadun kärsimättä. 
Kaiuttimien mukana toimitetaan säädettävät seinäkiin-
nikkeet.

AALTO 1PRO
AALTO 1Pro -aktiivikaiutin on laadukas kotimainen 
äänentoistoratkaisu mm. neuvottelu- ja luokkatiloihin. 
Kaiuttimen on suunnitellut suomalainen huippu-
suunnittelija Antti Louhivaara ja se myös valmistetaan 
Suomessa. Upean äänenlaadun lisäksi kaiutin on 
valmistettu ekologisesti käyttämällä runkomateriaalina 
kierrätettävää luonnonkuitukomposiittia, jonka 
akustiset ominaisuudet ovat erinomaiset.

Ammattitason äänentoistoa

• Huippuluokan äänentoisto
• Uusinta digitaalitekniikkaa
• Suunniteltu ja valmistettu Suomessa
• Ekologisesti kestävä ratkaisu
• Soveltuu monenlaisiin 

asennuskohteisiin
• Säädettävä seinäkiinnike 

Ominaisuudet



AALTO 1PRO

Malli AALTO 1Pro

Materiaali UPM Formi luonnonkuitukomposiitti, ruiskuvalu

Elementit Basso 4”, diskantti 1”, titaanikalotti, aallonohjain

Taajuusvaste 52 Hz - 25 kHz (-6 dB), 61 hz - 20 kHz ( 2,5 dB)

Äänenpainetaso > 100 dB/kaiutin

Mitat (max) korkeus x leveys x syvyys 242 x 132 x 208 mm

Etulevyn mitat korkeus x leveys 232 x 115 mm

Paino 3 kg

Liitännät Balansoitu Phoenix In, RCA In, RCA Out (voidaan ketjuttaa useampi kaiutin keskenään)

Basson säätö +4 ... -4 dB, alle 200 Hz

Diskantin säätö +2 ... -2 dB

Tason säätö +12 ... -12 dB

Automaattinen virrankatkaisu Kyllä

Virrankulutus lepotilassa < 0.5W

Takuu 36 kk

Tekniset tiedot

AVION INTERACTIVE OY

ESPOO SHOWROOM
Technopolis Innopoli 1
Tekniikantie 12
02150 Espoo

avioninteractive.fi

Tuotteet ja hintatiedot saat maankattavan jälleenmyyjäverkostomme 
kautta. Mikäli teillä ei ole valittua AV-kumppania, ota yhteyttä niin 
autamme löytämään teille sopivan yhteistyötahon.

TURKU SHOWROOM
Datacity
Lemminkäisenkatu 14-18 B (4. krs.)
20520 Turku

TAMPERE SHOWROOM
Technopolis Asemakeskus
2. krs. Business Zone
Peltokatu 26
33100 Tampere

KUOPIO SHOWROOM
KPY Novapolis
Microkatu 1
N-osa 5. krs. (M-sisäänkäynti)
70210 Kuopio


