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KONCOVÉ ZESILOVAČE KONZOLOVÉ

JPM 2020 koncový stereo zesilovač

JPM 2020 vyniká především malými rozměry a konzo-

lou, díky které zesilovač poskytuje variabilitu pro montáž 

do rozváděčů, nábytku a na zeď. Je proveden v D třídě 

a tudíž disponuje vysokou účinností > 85% a potažmo 

nízkým vyzařováním tepla. Použijeme jej tam, kde po-

třebujeme lokálně ozvučit s malým počtem reproduktorů 

v nízkoimpedančním režimu.

- výkon 2 × 20 W / 4 nebo 8 
- D třída, standby režim šetřící náklady na provoz
- automatické změření a přizpůsobení se zatěžovací impedanci
- vysoká účinnost > 85 %, nízké tepelné vyzařování
- 1× Line vstup konektory stereo RCA Cinch
- nastavitelná citlivost vstupu
- výstup na reproduktory pérkovými svorkami
- oddělená regulace hlasitosti pro každý kanál zvlášť
- vnitřní limiter proti přebuzení zesilovače
-  kompletní elektronické ochrany proti přetížení a zkratu

na výstupu
- indikace zapnutí a stavu ochran
- 2pásmový frekvenční korektor
-  frekvenční rozsah 50 – 18 000 Hz / ± 2 dB

- odstup S/N > 85 dB
-  napájení DC 24 V spína-

ným adaptérem (je sou-
částí)

-  zesilovač je na daném místě ozvučení, poblíž reproduktorové 
sítě, a tak ušetříte za repro kabeláž.

-  nízké nároky na prostor, včetně konzoly pro instalaci na stěnu 
nebo nábytek

-  díky napájení 24 V je vhodný také pro stereo ozvučení náklad-
ních aut a autobusů

- rozměry 230 × 56 × 115 mm
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JPM 1100 koncový 100V zesilovač

Zesilovač JPM 1100 se vymyká z řady běžných 100V zesilovačů především svým 

určením pro pevnou montáž do podhledů, příček a rozvaděčů, na nábytek nebo

na stěnu, jak je patrné z tvaru skříně a její konzoly. Je navržen s koncovým stupněm 

ve třídě D se spínaným zdro-

jem, čímž jsme minimalizo-

vali tepelné ztráty. Celé zaří-

zení, jež disponuje vysokou 

účinností > 85 % a nízkými 

nároky na spotřebu elektric-

ké energie, je tak možné in-

stalovat do špatně větraných 

prostor.

- výkon 100 W / 100 V, 8 
-  oddělené výstupy pro zatíže-

ní 8  a pro 100 V
-  moderní D třída
-  minimální tepelné vyzařování, bez aktiv-

ního chlazení, možnost instalace do špatně větraných prostor
- standby režim šetřící náklady na provoz
- automatické přizpůsobení se zatěžovací impedanci
-  minimum ovládacích prvků, protože zesilovače jsou určeny pro 

pevnou vestavbu
-  vestavěná pásmová propust pro oddělení nežádoucích frekvenč-

ních složek v signálu
- audio vstup pérkovými svorkami
- výstup na reproduktory šroubovacími svorkami
- zcela plovoucí, galvanicky oddělený výstup s transformátorem
-  kompletní elektronic. ochrany proti přetížení a zkratu na výstupu
- regulace citlivosti audio vstupu trimrem na šroubovák

- Indikace zapnutí a stavu ochran, vestavěný limiter 
- frekvenční rozsah 60 – 18 000 Hz / ± 2 dB
- odstup S/N > 75 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz přes šroubovací svorkovnici
- plynulý náběh napájení s nízkým startovním proudem
-  součástí krytu jsou montážní otvory pro nástěnnou montáž,

pro šrouby až Ø 5 mm
-  vhodný pro pevnou montáž do podhledů, příček a rozvaděčů,

na nábytek, na stěnu atd.
- odolná ocelová skříň s černým práškovým nástřikem
- rozměry 300 × 89 × 210 mm

Kat. č.: 271076 .....................................ks

Dokovací stanice pro iPhone, iPod jako další zdroj hudby pro rozhlasovou ústřednu

-  IR dálkové ovládání, pomocí kterého je možné 
soubory přehrávat na dálku

-  stereo audio výstup redukčním kabelem pomocí 
2× RCA Cinch konektorů

-  stereo audio výstup přímo z dokovací stanice ko-
nektorem Jack 3,5

- video výstup pomocí 1× RCA Cinch konektoru
-  iPod konektor pro přehrávání hudby, synchroniza-

ci dat anebo nabíjení
- dokovací stanice může být připojena k počítači

-  dokovací stanice může být připojena k nabíjecí-
mu adaptéru

-  spolupr. s iPhone4, iPhone 3GS, iPhone, iPod 
touch 1. a 2. generace, všechny typy iPod, vč. 
iPod Nano 4. generace, iPod Classic, iPod video

-  balení obsahuje dokovací stanici, IR ovládání, 
propoj. kabel

- rozměry Ø 100 × 25 mm
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ání, bez aktiv-
talace do špatně větraných prostor

- Indikace zapnutí a stav

Dokovací stanice obsahuje audio výstup, jež je určen k buzení rozhlasové ústředny. Pomocí této dokovací stanice a od-

povídajícího iPodu či Iphonu tak získáváte další multimediální zdroj hudby. Univerzální dokovací stanice také umožňu-

je snadný přístup k USB portu pro napájení a synchronizaci vašeho iPhonu a iPodu. Její součástí je i dálkový ovládač 

a univerzální adaptéry.

NOVINKA!

NOVINKA!


