
 

 

  
 

 
 
 

 

SISTEME ȘI SOLUȚII 
pentru restaurante și spații comerciale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Spor la cumpărături: 
Sunet și siguranță într-un 
unic sistem integrat. 



Ț
 
 

 

Muzică de fundal discretă, anunțuri 
inteligibile, utilizare ușoară. 
Sună bine. 

 

 
În multe privințe, o acustică potrivită reprezintă un 

factor important în crearea unei atmosfere unice în 

magazine. La urma urmei, muzica – asemenea 

luminii, arhitecturii și designul interior – creează un 

mediu aparte perfect pentru prezentarea produselor și 

unde vă puteți face clienții să se simtă bine. 
 

Atmosfera creată prin muzică poate crește 

semnificativ timpul petrecut în magazin și frecvența 

vizitelor clienților. În plus, studiile au arătat că muzica 

are un efect pozitiv asupra comportamentului de 

cumpărare. Indiferent de publicul vizat, calitatea 

transmisiei și alegerea individuală a muzicii de fundal 

sunt esențiale pentru succesul oricărui design pentru 

un restaurant sau magazin. 

 

TOA vă oferă mult mai mult decât muzică. Sistemele 

noastre de sunet asigură, de asemenea, că anunțurile 

sunt emise cu claritate. Fie că vă informați clienții 

despre ofertele irezistibile sau apelați un membru al 

personalului – vă oferim o gamă largă de soluții pentru 

restaurante și retail. Lucrăm împreună cu 

dumneavoastră pentru a găsi un concept de sunet 

perfect adaptat pentru nevoile dvs. Restaurantul, barul 

sau magazinul dvs. au nevoie de sunet? Vă putem 

ajuta! 

 

Vă stăm la dispoziție! 
• Planificare personalizată 

 
• Concepte audio flexibile 

 
• Expertiză acumulată pe parcursul anilor 

 
• Gamă largă de produse 

 
• Produse fiabile 

 
 

Aveți nevoie de mai mult 
decât anunțuri și muzică 
de fundal? 
De la un simplu sunet, până la 

supravegherea extrem de sofisticată a 

spațiului – sistemele noastre de 

alarmă sonoră și vocală sunt extrem 

de versatile și fiabile. De exemplu, pe 

lângă calitatea remarcabilă a 

sunetului, sistemele noastre ajută la 

crearea unui mediu sigur pentru 

public. 



Magazin 
Difuzarea muzicii și serviciu de apel 

Multizonă la scală medie 

Pentru un sunet clar și îndrăzneț în magazinul dvs. instalați un 

sistem multicanal, cum ar fi matricea de mixere M-9000M2 și, în 

funcție de numărul de canale necesare, amplificatorul nostru de 

putere din seria DAA. În exemplul dat folosim două canale, astfel 

că utilizăm DA-250DH. Volumul este controlat folosind un 

controler separat. 

Pentru a obține sunetul dorit, am ales cel mai mare difuzor cu 

instalare pe plafon, din seria F: modelul F-2852C. Subwoofer-ul 

HB-1 încorporat intensifică sunetul îndrăzneț al basului. Poate fi 

montat fie pe perete, fie direct pe plafonul suspendat, dacă 

grosimea acestuia o permite. 

Mixer digital M-9000M2 

Amplificator DA-250DH 

Control 
la distanță 

ÎN TIMP CE RĂMÂNEȚI ÎN SIGURANȚĂ 

ȘI VĂ BUCURAȚI DE MUZICĂ 

 

 

UNIQLO 311 Oxford Street 

Acest proiect demonstrează modul în care tehnologia 

audio poate fi integrată cu succes într-un design 

sofisticat din punct de vedere vizual al unui magazin. 

Provocarea consta în oferirea unui fond muzical plăcut 

și anunțuri care ar avea un efect pozitiv asupra 

percepției magazinului fără a fi prea evidente. 

 
Am optat pentru difuzoare sub formă de dulap, din 

seria F și difuzoare cu montare pe plafon, care sunt 

practic invizibile atunci când sunt instalate și oferă un 

sunet clar pe o suprafață mare. Mixerul digital M-

9000M2 și amplificatorul digital de putere DA-500FH 

au fost incorporate ca răspuns la nevoia emiterii 

anunțurilor și difuzării muzicii în mai multe zone. Acest 

lucru permite ca muzica de fundal să fie ajustată cu 

ușurință în funcție de atmosfera specifică fiecărui etaj. 

Microfonul de la distanță RM-9012, instalat la fiecare 

casă de marcat, oferă personalului posibilitatea de a 

face anunțuri rapid și ușor în anumite zone. 



CREÂND EXPERIENȚE 

Restaurant 
Muzică de fundal/ 

Zone multiple pe scară largă 
 

Îl vreți pe Sinatra la bar, pe 

Taylor Swift în salonul VIP și pe 

Elvis Costello la ușă? 

Nicio problemă, cu matricea de mixere MA-725F se 

rezolvă! Controlați cu ușurință lista de redare și 

volumul în patru zone diferite utilizând panourile 

opționale de control de la distanță. 

 
Pentru o redare optimă, vă recomandăm difuzoarele 

noastre din seria F. Ambele difuzoare, cu montare pe 

plafon și în formă de dulap, disponibile în versiuni 

impermeabile pentru instalațiile în exterior, au o gamă 

largă de transmisie și un sunet echilibrat. Sunt 

opțiunea perfectă pentru instalarea în diferite zone ale 

restaurantului. 

 
 

 

 
Supermarket 
Muzică de fundal / Apelare 

Zonă unică la scală medie 

Mixer matrice MA-725F 

  

 

Control de la distanță: 

Bar 

Zonă pentru oaspeți  

Zonă exterioară  

Toalete 

 

Dacă doriți să transformați activitatea de mers la 

cumpărături a clienților dvs. dintr-o obligație, într-o 

adevărată experiență, atunci aveți nevoie de un 

sistem de sunet. 

 
VM-3000 vă permite să vă configurați sunetul la un 

nivel scalabil. De la un sistem simplu de muzică de 

fundal, la un sistem de alarmă vocală monitorizat, 

conform standardelor, scalabil de la 1 la 60 de zone. 

Puteți adăuga, de asemenea, 

sistemul de interfonie N-8000 la 

dispozitivul nostru VM-3000 

pentru pachetul complet de 

servicii dacă aveți nevoie de 

ceva mai mult decât un sistem 

sistem de sonorizare. 

 

 

Sistem de alarmă 

vocală VM-3000 



AUX AUX 

CU MUZICĂ DE FUNDAL 

 

Café/Bar 
Muzică de fundal 

Zonă unică de dimensiuni mici 

Amplificator de mixer digital A-5006 

 

 

În restaurantele mai mici, este important ca 

nivelul muzicii de fundal să nu fie altceva decât 

sunet ambiental abia perceput și să nu fie prea 

dominant. Cu aceste provocări, o atmosferă 

plăcută se obține cu greu. Muzica e ca sarea în 

bucate: nu trebuie să fie cantități mari, dar cu 

siguranță s-ar observa dacă nu ar fi. 

Soluția perfectă pentru proiecte mici este o 

instalație cu amplificatorul de mixer digital A-5012 

si sistemul de difuzoare prin satelit BS-301.  

Acesta cuprinde un subwoofer și patru difuzoare prin 

satelit, care pot fi integrate armonios în cafeneaua 

dvs. 
 

Amplificator mixer digital A-5012 
 

 

Boutique 
Muzică de fundal / Apelare 

Zonă unică la scală medie 

O atmosferă plăcută în magazin, vă permite să vă prezentați 

produsele în cel mai bun mod. Produsele dvs. și mediul 

înconjurător trebuie să fie integrate perfect. Pe lângă 

aspectele vizuale, sunetul este un aspect cheie al oricărei 

experiențe de cumpărături la magazinul dvs. 
 

Amplificatorul nostru de mixer digital A-5006 este un 

amplificator de ultimă generație, care, în plus, arată grozav. 

Puteți încărca pur și simplu setările corespunzătoare ale 

egalizatorului pentru cele mai populare difuzoare din gama 

noastră prin simpla apăsare a unui buton. Astfel, sunetul din 

magazinul dvs. va fi și mai echilibrat. 



Streaming Mobil Radio 

ț

CD 

PRODUSE RECOMANDATE 

 
Seria A-5000 

 

Amplificatoarele noastre de mixer digital A-5000 

reprezintă o soluție fiabilă pentru o gamă largă de 

aplicații, datorită esteticii sale actuale, ușurinței la 

utilizare și diverselor opțiuni de conectare. Pe lângă 

setările DSP în direct, cele patru intrări și setări pentru 

silențiere pentru difuzarea anunțurilor, seria A-5000 

oferă mult mai multe avantaje: 

 
• Compact: 1U la jumătate 19” lățime 

• Impedanță redusă sau 70/100V 

• Ușor de utilizat (la nivel hardware și software) 

• Versiune de 60W sau de 120W 

• 2 x intrări microfon/linie cu opțiuni de silențiere 

• Egalizator în funcție de parametri cu 5 

benzi pentru toate intrările și ieșirile (DSP) 

• Controlul de la distanță al volumului principal 

• Setări DSP în direct 
 
 
 

 
 

 

MA-725F 
 

Amplificatorul pentru matricea digitală de mixere MA-

725F este o soluție completă pentru aplicații 

multicanal și multizonă. Acesta combină o matrice 

audio de 6 x 4, DSP și 4 canale, Clasa D (4 x 250W la 

70/100V) într-un singur sistem. 

 
În afara celor patru intrări independente de linie și 

două intrări prioritare pentru microfon/linie, MA-725F 

oferă setări DSP predefinite și o alegere individuală a 

sursei de intrare pentru fiecare ieșire. Amplificatorul 

pentru matricea digitală de mixere garantează astfel 

un sunet perfect, cu muzică de fundal selectabilă 

individual, precum și opțiunea de anunțuri de urgență 

și anunțuri generale. 

 
 Configurare ușoară fără PC 

 Panou opțional pentru controlul la distanță al 

volumului pe 10 niveluri și comutator pentru 

selectarea programului 



GAMA NOASTRĂ DE DIFUZOARE 

Difuzoare 
Fie că este vorba de muzică, tonuri de alarmă sau 

anunțuri, difuzoarele noastre cu montare pe plafon sau pe 

perete și difuzoarele cu proiecție (disponibile și în 

versiunile certificate EN54 și impermeabile pentru 

aplicațiile în exterior), precum și restul gamei noastre  

 
Difuzor cu montare pe perete 

Difuzor bass-reflex cu 2 căi cu transformator pentru 

impedanța înaltă/joasă (100V, 70V/ 8 ohmi) 

cu putere nominală de 30W. Ușor de 

instalat pe suportul prevăzut în acest sens. 

Certificat IP-X4. 

 

 
Difuzoare suspendate 

Design elegant și remarcabil, 

inspirat de cele mai moderne 

corpuri de iluminat. Ideal pentru 

holurile precum cele de la mall-

uri și restaurante cu tavan înalt. 

Ansamblu de difuzoare HX-5 variabile 
Designul modular compact include patru module pre-

asamblate și conectează difuzoarele bas și de bandă 

largă. Unghiurile de dispersie pot fi reglate la 60, 45, 

30 și 15 grade, pentru a obține 

unghiuri de dispersie variabile. 

vaste de difuzoare TOA oferă soluția perfectă pentru 

fiecare aplicație. 

Difuzoarele de la TOA au un singur lucru în comun: 

un sunet excelent. 

 

 
Difuzoare cu proiecție 
Design elegant și remarcabil, inspirat de 

cele mai moderne corpuri de iluminat care 

se integrează în orice spațiu interior. 

Reglarea flexibilă a direcției difuzoarelor 

cu ajutorul suporturilor accesorii. 

 

Difuzoare de tip goarnă din seria CS cu 
rază amplă 

Difuzoare de apelare cu 

rază amplă de acoperire 

pentru apelare vocală, 

muzică de fundal și  

distribuție de semnalizare a tonurilor. Vopsea din rășină 

poliuretanică rezistentă la intemperii și carcasă din material 

ABS rezistent la impact. 

 
Subwoofer FB-120 
Proiectat pentru utilizare 

împreună cu seria HX-5 de la 

TOA sau cu alte difuzoare full-

range. Rază largă de frecvență/ 

program continuu 600W/ 

Sensibilitate (1W, 1m): 90 dB. 
 

Difuzoare cu dispersie largă din seria F 
Design bidirecțional bass-reflex. 

Caracteristici de dispersie largă 

pentru o mai bună acoperire a 

sunetului și răspuns îmbunătățit al 

tonului. Suporturile accesorii 

incluse extind opțiunile de 

instalare. Modele de 4”, 5” și 8”. 

Versiuni pe negru/alb și impermeabile disponibile 

Difuzoare cu montare pe plafon din seria F 

 
Vă ocupați de 
planificarea unui 
centru comercial?  
Luați legătura cu 
noi! 

Vă sprijinim în planificarea și 
managementul de proiect al proprietății 

dvs. și ne ocupăm de întrebările și 
nelămuririle pe care le puteți avea! 

Acoperire extinsă a zonei de ascultare datorită 

caracteristicilor de dispersie la scară extra-

largă permite utilizarea mai multor difuzoare 

pentru a acoperi zona dorită, permițând o mai 

mare eficiență din punct de vedere al 

costurilor. 

Aflați mai multe despre noi și 
produsele noastre la 
www.toa.eu. 
Tel +49 40 25171917 
E-mail contact@toa-eu.com 

 



Distribuitorul meu TOA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOA Electronics Europe GmbH 
www.toa.eu 

Specificațiile pot fi modificate fără notificare 

prealabilă Tipărit în Germania (1906) 

L833TEEC379 QJ 

 

 

 

 
 
 
 
 

Furnizăm sunet, nu echipamente. 

www.toa.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


