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KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

SMART 80US 

Technická data

- výkon 80 W rms.
- 1 vstup MIC sym. konektorem Jack 6,3 na přední straně ústředny, 
-  1 vstup MIC / LINE sym. konektorem XLR / Jack 6,3 a šroubovací 

svorkovnicí s prioritní funkcí
- 1 vstup AUX stereo konektorem Jack 6,3 / RCA Cinch
- 1 vstup AUX stereo konektorem RCA Cinch
- všechny vstupy s oddělenou regulací hlasitosti
- 2 zóny s odděleným nastavením hlasitosti
- výstupy 100 V nebo nízkoimpedanční 4 Ω pérkovou svorkovnicí
-  všechny stereo vstupy a zdroje jsou převáděny do mono formátu 

přímo ústřednou
- 2-pásmový frekvenční korektor ± 10 dB / 100 Hz, 10 kHz
- indikátor výstupní úrovně
-  2tónový gong s nastavením hlasitosti a možnosti vzdáleného se-

pnutí
- vestavěný limiter proti přebuzení ústředny
- IR dálkové ovládání přehrávače ústředny
-  vestavěný přehrávač Mp3 souborů z SD paměťové karty nebo 

USB slotu
- podsvětlený LCD display přehrávače
-  bohaté nastavení přehrávače, volba opakování, převíjení, digitální 

nastavení hlasitosti
- funkce dočasného umlčení přehrávání Mp3 souborů v přehrávači
- LED výstupní indikátor úrovně
-  výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, přebuzení, nadměrnému 

zatížení
- frekvenční rozsah 20 - 19 000 Hz / - 3 dB
- odstup S/N  > 80 dB / AUX
- citlivost MIC vstupu -50 dBu / 25 mV / 2 kΩ
- citlivost Aux vstupu  -10 dBu / 245 mV / 10 kΩ
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- indikace přítomností napájení v režimu Standby
-  možnost vzdál. sepnutí napájení ústředny spínacím kontaktem
- rozměry 375 × 88 × 260 mm
- hmotnost 16,1 kg
Kat. č.: 27 863 ks
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SMART 80US 

Tento přístroj doplňuje řadu rozhlasových 

ústředen o jednoduchý a nízkovýkonový 

dvouzónový typ. Součástí je již zdroj signálu 

- přehrávač Mp3 z SD paměťové karty nebo 

USB. Komfort přehrávání je doplněn LCD 

barevným displejem a dálkovým ovládáním.

Rozhlasová ústředna


