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Шановний покупець!
З моменту свого заснування в 1991 році компанія SVEN розробляє і випус-

кає високоякісне акустичне устаткування. Накопичені за цей час унікальні 
знання і позитивний досвід дають змогу нам насищати ринок продукцією, що 
відповідає всестороннім запитам споживачів. Фахівцями компанії на основі 
ретельного аналізу і попереднього досвіду розроблена нова професійна серія 
активної і пасивної акустики, устаткування для обробки звуку і світломузики, 
підсилювачів і мікрофонів торгової марки SVEN, що максимально ефективно 
заповнює будь-яке приміщення або майданчик потужним і чистим звуком, яс-
кравим світловим оформленням.

Останнім часом ТМ SVEN представила на ринок новинки професійної серії: 
сабвуфери і підсилювачі потужності, мікшерні пульти з підсилювачем, потужні 
акустичні системи, устаткування для обробки звуку (графічні еквалайзери, 
активні кросовери, компресори і контролери вмикання/вимикання живлення 
мережі), бездротові  мікрофони, а також світлові пристрої.

Широкий асортимент продукції, строга політика якості і зважені ціни дали 
змогу компанії SVEN посісти помітне місце на східноєвропейському ринку 
професійної аудіотехніки — незмінно зростаюча кількість власників апаратури 
з маркою SVEN яскраве тому підтвердження.

Сподіваємося, що Ви отримаєте задоволення при експлуатації нашої про-
дукції!

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ СВІТЛОВИХ ПРИСТРОЇВ ОБОВ’ЯЗКОВО УВАЖНО 
ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЦІЄЮ ІНСТРУКЦІЄЮ!

4. Виберіть пристрій, який знаходиться посередині, як головний (перемик-
ніть мережений вмикач вгору, червоний індикатор згасне). Наприклад, при з’єд-
нанні п’яти пристроїв виберіть третій як головний. При шести – виберіть третій 
або четвертий головним.  

5. Мережеве з’єднання завершено. 
Примітка：
1. Тільки один пристрій одночасно можна вибрати як головний. Інакше 

виникне конфлікт сигналів, що призведе до пошкодження пристрою.

6. Технічні характеристики

650 нм 532 нм

230 х 185 х 86 мм 235 х 145 х 70 мм
2,4/3,2 кг 1,7/2,3 кг

Лазерний діод
Напруга живлення
Потужність лазера
Кут сканування
Довжина хвилі
Режим контролю
Ефекти

Розміри
Вага нетто/брутто

110/220 В, 50/60 Гц

± 18°

звук (легкий в управлінні, plug and play)
Можливість застосовувати більш, ніж 40 видів 
образів і графічних схем таких як розсіювання 
лазерної сітки, кольоровий пропелер, що повіль-
но обертається, часовий та просторовий тунель, 
квіти тощо

червоний

100 мВт 25 мВт

K-1000AМодель
Параметри

зелений

K-0020

Примітка. Характеристики з таблиці є довідковими і не можуть бути під-
ставою для претензій. Ми постійно поліпшуємо якість нашої продукції, тому тех-
нічні характеристики можуть бути змінені без попереднього попередження.








