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BiTsound

®

inspirują nas dźwięki

Niezależnie od tego, czy jesteś gwiazdą rocka, odpowiadasz za technikę sceniczną, jesteś audioﬁlem czy
też miłośnikiem dobrej muzyki... potrzebujesz czystego dźwięku i wysokiej jakości sygnału.

Wierne odtworzenie dźwięku
wymaga nie tylko doskonałego systemu
audio, ale również wysokiej jakości kabli.

W swojej ofercie posiadamy kable do powłoka zewnętrzna, która skutecznie
zastosowań estradowych, studyjnych eliminuje efekt reﬂeksu świetlnego.

Żaden koncert, spektakl czy festiwal nie

i audioﬁlskich. Z uwagi na różnorodne BiTsound ® w wersji bezhalogenowej
potrzeby użytkowników BiTsound® zostały ograniczają rozprzestrzenianie się pożaru,

mógłby się odbyć bez odpowiedniego

uszeregowane wg serii:

nie emitując przy tym substancji

nagłośnienia czy też oświetlenia. Aby

- Economy (BiT MOON)

szkodliwych.

widowisko odniosło sukces, równie ważny

- Standard (BiT EARTH)

Wśród użytkowników przewody BiTsound®

co sprzęt sceniczny jest dobór optymalnego

- Standard Pro (BiT MARS)

posiadają opinię niezawodnych, trwałych

okablowania.

- Studio (BiT SUN).

i bezpiecznych.

Od 1996 roku produkujemy kable
i przewody przeznaczone do różnorodnych
zastosowań. Przewody audio stanowią
szczególny segment naszego asortymentu,
łączą bowiem naszą codzienną pracę
z zamiłowaniem do muzyki i czystych
dźwięków.
BiTsound® zostały zaprojektowane
i wykonane z najwyższą starannością
i precyzją. Wysokie parametry elektryczne,
duża wytrzymałość mechaniczna oraz
niezwykła elastyczność zapewniają
niezawodną pracę oraz doskonałą
transmisję sygnału nawet w najbardziej
wymagających warunkach.

Nasze przewody zapewniają

K a b l e B i Ts o u n d ® z o s t a ł y

właściwą jakość nagłośnienia oraz grę

zainstalowane i z powodzeniem służą

świateł na scenie, optymalne sterowanie

m.in. na Stadionie Narodowym

dźwiękiem w studiach nagrań, a także

w Warszawie, Centrum Kongresowym

satysfakcję z odsłuchu w warunkach

w Krakowie, czy w Parku rozrywki

®

domowych. BiTsound cechują się bardzo

Energylandia w Zatorze.

wysoką odpornością środowiskową oraz

Zachęcamy do zapoznania się

podwyższoną odpornością mechaniczną.

z katalogiem naszych przewodów.

Dzięki swojej giętkości, stabilności

Z pewnością znajdziecie w nim Państwo

termicznej, odporności na trudne warunki

produkty na miarę Waszej instalacji audio-

atmosferyczne z powodzeniem montowane

wizualnej.

są na scenach koncertowych, halach
sportowych czy też stadionach. Dodatkową
zaletą w większości przewodów jest matowa

Zapraszamy do współpracy

