
Proč něco dělat složitě, když to lze lehce. Tak bychom mohli začít s představením přelomové novinky - stropního 
ozvučovacího setu Dexon RP 111. Přelomové v tom, že set je bezdrátový a hudební signál posíláme přes WiFi  
nebo Bluetooth. Zatímco konkurence bezdrátové ozvučení koncipuje jako wifi převodník + zesilovač zvlášť,  
český výrobce Dexon dostal vše potřebné do zesilovače přímo na magnet reproduktoru.

|  RP 111 jsou koncipovány jako dvoupásmové s výhybkou, 
osazeny kvalitním basovým reproduktorem s Mica 
membránou a s koaxiálně umístěným výškovým 
reproduktorem s hedvábnou kalotou. Koš reproduktoru 
je z houževnatého plastu a je opatřen samozatahovacími 
klapkami, jež slouží k instalaci do sadrokartonového stropu 
nebo příčky. V běžné místnosti, ale třeba i v koupelně, 
protože membrány reproduktorů jsou vlhkuodolné. 
Zajímavým konstrukčním řešením je provedení čelních 
mřížek, které, mimo toho, že v balení naleznete čtvercové 
i kulaté, se přichycují snadno a rychle na vestavené 
magnety. Takže žádné šroubky.

|  A teď k tomu nejzajímavějšímu. Na magnet jednoho 
z reproduktorů, ale klidně i bokem, „přicvaknete“ 
Bluetooth, či  WiFi zesilovač v podobě černého „puku“. 
Pokud není k dispozici WiFi, připojíte ho snadno do LAN 
kabelem. Rázem dostáváte 2× 20 W výkonu a možnost 
hudební signál streamovat z tabletu, smartphonu, 
notebooku, počítače... Zesilovač budí dva reproduktory 
propojené mezi sebou a jediné, co z dlouhých přívodních 
kabelů potřebujete, je napájení. 

|  Uživateli se otevírají neskýtané možnosti přehrávání 
hudby z lokálních, síťových i internetových úložišť a služeb, 
internetová rádia a podcasty nevyjímaje. K zesilovači Dexon 
poskytuje zdarma aplikaci Muzo Player, streamování hudby 

je ale možné i z mnoha dalších systémů a aplikací (Tune-
in, Pandora, IHeartRadio, Spotify, Windows MediaPlayer...), 
tedy z počítače, NAS, síťového úložiště, tabletu, smartphone 
a to se systémy Android, iOS, Windows a dalších. Systém 
streamování je otevřený a podporuje jak DLNA tak i AirPlay 
a QPlay protokol.

|  Díky propracované konstrukci reproduktorů samotných, 
i převodníku v zesilovači, „dexoni“ dosáhli kvalitního 
a především příjemného zvuku. Samozřejmě, že výsledný 
zvuk je odvislý i od prostoru stropu nebo příčky, ale 
i v běžných domácích podmínkách je reprodukce vyrovnaná, 
bez rušivých zkreslení. Nejenom jako kulisní ozvučení, ale 
i pro přímý cílený poslech. 

|  A kam vlastně ozvučovací set použijeme?  
Sada podhledových reproduktorů RP 111 se zesilovačem 
JPM 2021 (Bluetooth) nebo JPM2021WI (WiFi + Lan) 
je určena pro ozvučení prostor, jako jsou pokoje v bytech 
a rodinných domech, dále pro kanceláře, firemní a prodejní 
prostory, ale také i do prostor částečně vlhkých, jako je 
koupelna, nebo venkovní zastřešená terasa. 

Reproduktorový set můžete zakoupit přímo 
na stránkách výrobce www.dexon.cz.

|   Bezdrátové - hudbu posíláte přes 
Bluetooth nebo Lan nebo WiFi

|   Otevřený systém - můžete streamovat 
z jakékoliv aplikace

|   Moderní reproduktory s MICA membránou
|   I do vlhkých prostor
|   Čtvercové i kulaté rámečky na magnetické 

uchycení
|   Rychlá instalace
|   Minimum kabeláže

Skryté stropní ozvučení Dexon 
rychle – bezdrátově – přes Bluetooth i Wifi


