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JPA 1700 je komfortní rozhlasovou ústřed-

nou s výstupním výkonem 700 W. Její devi-

zou je kromě vysokého výkonu, vestavěný 

tuner a Mp3 přehrávač s USB a slotem pro 

SD paměťovou kartu. Dále musíme zmínit 

dostatečný počet vstupů a 4 sepnutelné 

výstupní zóny. Tímto jediným přístrojem pro-

vádíte směšování různých signálů a jejich 

výkonové zesílení. Samotná ústředna může 

spolupracovat s množstvím dalších přístrojů 

plošného ozvučování. K dispozici jsou pou-

žívané úrovně 100V jakož i nízkoimpedanč-

ní výstupy. 

Tato ústředna se hodí pro ozvučování, kde 

vyžadujeme „vše v jednom“, tedy zdroje 

signálu i samotný zesilovač, navíc u tohoto 

modelu s vysokým výkonem 700 W.
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Technická data

- výkon 700 W rms / 100 V, 70 V, 4, 8 Ω
- 4 výstupní zóny, pouze s možností vypnutí, ve 100V režimu
-  1 vstup Mic konektorem Jack 6,3 nesym., nastavitelná hlasitost, 

citlivost -50 dBu = 2,5 mV, vstupní impedance 1,2 kΩ, prioritní 
chování

-  2 vstupy Mic / Line konektorem XLR / Jack 6,3, nastavitelná hlasi-
tost, sepnutelné fantómové napájení 24 V, citlivost -50 dBu  / Mic, 
- 15 dBu / Line, vstupní impedance 1,2 / 56 kΩ

-  1 vstup stero Line párem konektorů RCA Cinch, nastavitelná hlasi-
tost, citlivost -15 dBu = 138 mV, vstupní impedance 15 kΩ

-  výstup na nahrávání nebo posilující zesilovač párem konektorů 
RCA Cinch, úroveň 0 dBu = 0,775 V

- výstup na reproduktory (zóny) pomocí šroubovacích svorek
- stereo vstup je v ústředně přímo převeden na mono formát
- frekvenční korektor na výstupu ± 10 dB na 100 Hz a 10 kHz
-  vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash 

paměti) nebo SD paměťové karty s podporou kapacity až 16 GB
-  možnosti opakování přehrávání (vše nebo daná skladba jednou)
-  vestavěný softwarový equalizér s několika presety pro Mp3 pře-

hrávač
- vestavěný FM tuner s rozsahem FM 88 - 108 MHz
- možnost digitálního ladění FM tuneru
- LCD display multifunkčního přehrávače
- IR dálkové ovládání multifunkčního přehrávače
- vestavěný gong
- vestavěná siréna
- indikace výstupní úrovně pomocí LED bargrafu
- výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, nadměrnému zatížení
- vestavěný limiter proti přebuzení ústředny
- zkreslení THD < 1 %
- odstup S/N > 70 dB / Line, 60 dB / Mic
- frekvenční rozsah 50 - 18 000 Hz / - 3 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- pracovní teplota - 10 - + 40 °C
- rozměry 420 × 133 × 340 mm
- hmotnost 17 kg
 
Kat. č.: 27 870 ks


