KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

DMC 2220
DMC 2220

Mixážní pult
Mixážní pult DMC 2220 obsahuje 2 mono
a 2 stereo vstupy. Mono vstupy jsou jak nesymetrické tak i symetrické přes konektory
Jack 6,3 a XLR. Bohatá výbava, několik
sběrnic, vč. odposlechové a AUX sběrnice jej
řadí mezi praktické pomocníky při běžném
pódiovém nebo instalačním ozvučování.

Technická data
-

vstupy mono / stereo: 2 / 2
efektová cesta (Jack 6,3): mono Send / stereo Return
Cd/Tape vstup: 2× Cinch
zařazení Cd/Tape vstupu: odposlech / hlavní
výst. na odposlech / subw.: Jack 6,3 / ne
výstup hlavní: Jack 6,3
výstup na nahrávání: 2× Cinch
výstup na sluchátka: Jack 6,3
mute / solo / alt3–4 subsk.: ne / ne / ne
potenciometry výstupů: 1 + 1
indikace výstup. signálu: led bargraf
efektový procesor: ne
fadery: odolné ALPS
napojení na USB: ne
frekvenční rozsah: 10 – 60 kHz / ± 3 dB
vhodné pro: malé kapely, ozvučení, dom. video atp.

-

zkreslení: THD+N < 0,01 % / A
odstup S/N: 112 dB
napájení: adaptérem (je součástí balení)
rozměry: 180 × 60 × 242 mm
hmotnost: 4 kg
výbava mono vstupů: sym. / nesym. přes XLR nebo Jack 6,3 +
3 pásmový frekvenční korektor + nastavení vst. citlivosti + nastavení panoramy + nastavení úrovně do efektové cesty + sepnutelné fantomové napájení
- výbava stereo vstupů: nesym. přes Jack s nastavením hlasitosti
a vyvážení + 3 pásmový frekvenční korek-tor + nastavení úrovně
do efektové cesty
- citlivost mono vstupu – 40 dBu - +10 dBu
- nastavení frekvenčního korektoru: 80 Hz; 2,5 kHz; 2 kHz / ± 15 dB
- max. výstupní úroveň master: + 22 dBu
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