KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

JMA 1410

JMA 1410
Mixážní pult do racku

Mixážní pult, jež je řešen jako zařízení 1U do racku. Oplývá Širokou škálou praktických funkcí pro plošné ozvučení. Jmenujme např. subsonic
filtry, fantomové napájení, gong, priority, vstup speciálního mikrofonu s
gongem, ale především koncepci se dvěmi výstupy. Vstupy je tak možné
na ně směrovat a vytvořit tak dvoukanálové ozvučení.

Technická data
- 5× Mic / Line vstup konektorem XLR sym.
- 4× Mic / Line vstup konektorem XLR sym. mono nebo RCA Cinch
stereo
- 1× Mic vstup pro mikrofon JPTT 10 s nejvyšší prioritou konektorem DIN 7 pinů
- 2 výstupy, mono, konektory XLR sym.
- u každého vstupu možnost nastavení, do které výstupní sběrnice
(výstupu) bude směrován (1, 1+2, 2)
- na každém vstupu indikace signálu pomocí LED
- na vstupech 2 - 10 možnost sepnutí subsonického filtru 300 Hz
- fantomové napájení na vstupech 2 - 10 na konektorech XLR
- na vstupech 2 a 3 možnost nastavení priority
- výstup na nahrávání konektory RCA Cinch
- oba výstupy s nastavením celkové hlasitosti a dvoupásmovým
frekvenčním korektorem
- plně symetrické zapojení
- 4 nebo 10 tónový gong s nastavitelnou úrovní a směrováním
- možnost dálkového ovládání gongu
- automatická priorita gongu

- indikátor výstupní úrovně LED bargrafem
- citlivost MIC vstupu -50 dBu (2,45 mV) / 5 kΩ
- citlivost Line vstupu -10 dBu (245 mV) / 10 kΩ
- výstupní úroveň až +4 dBu (21,23 V)
- výstupní impedance 200 Ω
- úroveň výstupu na nahrávání 0 dBu (0, 775 V)
- výstupní impedance výstupu na nahrávání 10 kΩ
- frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz / -0,5 dB
- odstup S/N 75 dB / Line
- THD < 0,0,3 % / Line
- napájení 230 V / 50 Hz AC, 24 V DC
- příkon 13 W
- rozměry 483 × 44 (1U) × 235 mm
- hmotnost 3,9 kg
- velice praktický pomocník nejenom do evakuačních rozhlasů, ale
i jako doplněk pro běžná plošná ozvučení s ústřednou či zesilovačem
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