KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

JBG 201, 202
JBG 201, 202

Multifunkční přehrávač
podkresové hudby jednoduchý
Multifunkční přehrávač
podkresové hudby dvojitý
JBG 201 a 202 jsou typem jednoduchého nebo dvojitého multifunkčního přehrávače, určeným
především do ozvučovacích aplikací s dlouhodobým přehráváním podkresové hudby. K dispozici
jsou jak klasické CD mechaniky, tak i moderní
USB pro flash paměť a sloty pro SD paměťové
karty. Nechybí ani tunery.
Protože systémy plošného ozvučení bývají vícekanálové, jsou v tomto přístroji osazeny, a signálově vyvedeny, 1 nebo 2 identické moduly.
Dvoumodulový model JBG 202 poskytuje 2 CD
přehrávače, 2 tunery, 2 sloty SD a 2 vstupy
USB. Přístroj JBG 201 nebo 202 doporučujeme
na ozvučování míst pro veřejnost, kde se požaduje dlouhodobé a především různorodé přehrávání,
ať už to jsou evakuační nebo klasické rozhlasy
v budovách, společenských prostorách, administrativě, shoping centrech nebo jiných.

Technická data
- kompaktní přístroj s 1 nebo 2 vestavěnými digitálními multifunkční
moduly tuneru / přehrávače MP3/WMA souborů z CD disku, USB
(Flash paměti) a paměťové SD karty s podsvětleným LCD displejem
- JBG 202 = 2× modul (CD, USB, SD, MP3/WMA, AM/FM tuner),
2 stereo výstupy konektory RCA Cinch
- JBG 201 = 1× modul (CD, USB, SD, MP3/WMA, AM/FM tuner),
1 stereo výstup konektory RCA Cinch
- bohatý komfort ovládání modulů
- možnost programování přehrávání
- 10 (20) paměťových pozic pro nalazené stanice
- automatické i manuální prohledávání adresářů
- IR dálkové ovládání
- 1 (2)× vstup pro 330 Ohm dipól i 75 Ohm anténu
- otřesuvzdorná CD mechanika s antishock funkcí

-

nastavitelné hlasitostní úrovně obou modulů
indikace zapnutí
odstup S/N > 70 dB, odstup L/R > 65 dB
frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / - 3 dB
výstupní úroveň signálu 1,06 V, vnitřním přepojením možno zvýšit
na 2,5 V ef.
- ocelová konstrukce, černá barva
- jednoduchou verzi JBG 201 je možno později upgradovat na dvojitou JBG 202 osazením modulu JCDT 10
- napájení AC 230 V / 50 Hz, DC 12 V
- příkon 7 (15) W
- rozměry 480 × 42 (1U) × 270 mm
- hmotnost 4,7 (2,5) kg
JBG 201 jednoduchý přehrávač
Kat. č.: 271037
ks
JBG 202 dvojitý přehrávač
Kat. č.: 271038
ks
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