
Technické změny vyhrazeny. Technická podpora na adrese podpora@dexon.cz. Zpracoval Ing. Kamil Toman 1/2012

Výrobek dodává Dexon Czech s.r.o., Na Novém poli 381/5, Karviná, tel.: +420 596 321 160, http://www.dexon.cz

Technická data

- výkon 4 x 120 W rms / 100 V, 70 V, 25 V, 4 Ohm, 8 Ω
-  3 vstupy Mic / Line konektorem XLR / Jack 6,3 se sepnutelným 

fantómovým napájením 48 V 2 vstupy Line konektorem Cinch
-  4 regulovatelné monofonní výstupní zóny s indikací 
-  každý vstup lze nasměrovat do různých zón pomocí 4 tlačítek, 

v každé výst. zóně tak může být jiný namixovaný signál
-  nastavitelné úrovně všech vstupů + nastavení citlivosti + směrová-

ní do zón + funkce Mute (umlčení vstupu) s indikací jejího zapnutí
-  celkový nesym. monitorovací výstup na další zesilovač s nastave-

ním hlasitosti a indikací LED bargrafem celkový výkonový monito-
rovací výstup 1 W / 8 Ohm 

- zónové nesym. / sym. signálové výstupy na další zesilovače
- výstup na sluchátka s nastavením hlasitosti

- vestavěná funkce priority (umlčování) spínacím kontaktem
-  vstup pro tel. linku (vč. pagingu) s nastavení hlasitosti a směrová-

ní do zón
- výstupní ochrany
- 2 pásmový frekvenční korektor ± 10 dB na 100 Hz a 10 kHz
- vypnutelné dílčí LED výstupní indikátory úrovně
- zkreslení THD < 0,5%
- odstup S/N > 75 dB / Line, 60 dB / Mic
- frekvenční rozsah 60 - 17 000 Hz / - 3 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- rozměry 483 × 133 × 410 mm
- hmotnost 20,2 kg
Kat. č.: 27 874 ks

KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

JPA 1480

JPA 1480 je modelem rozhlasové ústředny, který 

vyniká vůči ostatním ústřednám tím, že je čtyř-

kanálový Znamená to, že u všech 5 vstupů si 

navolíte (nasměrujete), do které zóny bude „hrát“. 

Tím pádem v každé zóně (k dispozici jsou 4 mono-

fonní s výkonem 120 W každá) „hraje“ jiný signál. 

To ocení především majitelé penzionů, restaurací 

a jiných společenských prostor, u kterých se žá-

dá, aby každá zóna přenášela jiný signál. Např. 

v restauraci moderní hudba, na pokojích klasika. 

V případě, že výkon zón je nedostatečný, je možné 

na každou zónu napojit posilující zesilovač. S touto 

rozhlasovou ústřednou tedy provádíte směšování 

různých signálů, jejich výkonové zesílení a smě-

rování.

Rozhlasová ústředna

JPA 1480


