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Mixážní konzola s přehrávačem

JWP 460 je mixážní konzola pro vestavbu do ná-

bytku, nebo do stěny, která dovoluje vzdáleně na-

pojovat do ozvučení další zdroje signálu a stejně 

tak na tomto vzdáleném místě přehrávat hudbu. 

Umožňuje uživateli lokálně vstupovat dalším 

zdrojem hudby, či mikrofonem, do ozvučení bu-

dovy. Pro uživatele je tak velice praktické, moci 

si lokálně zprovoznit mikrofon, či přehrávání Mp3 

souborů z paměťové karty, nebo odvysílat svou 

hudbu z chytrého telefonu či notebooku pro-

střednictvím Bluetooth konektivity. Vhodné je to 

zvláště jako lokální vstup např. v banketkách, sa-

lóncích, jednacích a prezentačních místnostech, 

režiích, nebo tělocvičnách ve škole. 

U konzoly JWP 460 jde o kombinaci mixážního 

pultu s několika vstupy, přehrávače hudebních 

souborů, FM tuneru a taktéž Bluetooth konekti-

vity. Komfort obsluhy je umocněný IR dálkovým 

ovládáním. Instalace této mixážní konzoly je 

za pomocí instalační krabice, nebo bez ní, rychlá 

a vyžaduje jen napájení a signálové propojení 

výstupů.
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Technická data

-  2 univerzální mono vstupy Mic / Line konektory XLR / Jack 6,3, 
symetricky i nesymetricky, nastavitelná hlasitost, sepnutelné 
fantómové napájení, převod do stereo formátu, vstupní citlivost 
3,5 / 350 mV, vstupní impedance 2,5 / 5 kΩ

-  1 vstup Line stereo, konektor Jack 3,5 stereo, vstupní citlivost 
350 mV, vstupní impedance 5 kΩ, např. pro napojení chytrého te-
lefonu, tabletu nebo notebooku

-  1 vstup Line stereo, konektory RCA Cinch, vstupní citlivost 
350 mV, vstupní impedance 5 kΩ, např. pro napojení DVD přehrá-
vače, nebo projektoru

-  1 stereofonní výstup Line Out na předním panelu konektory RCA 
Cinch, pro nahrávání a další lokální zesílení, výstupní úroveň 
0 dB, min. zatěžovací impedance 500 Ω

-  hlavní stereofonní symetrický výstup šroubovací svorkovnicí uvnitř 
přístroje (piny L+,L-,GND, R+, R-, GND), výstupní úroveň 0 dB, 
min. zatěžovací impedance 300 Ω

-  hlavní stereofonní nesymetrický výstup šroubovací svorkovnicí 
uvnitř přístroje (piny L, R, GND), výstupní úroveň 0 dB, min. zatě-
žovací impedance 300 Ω

-  přepínač typu výstupního signálu (stereofonní / monofonní) uvnitř 
přístroje

- oddělené nastavení hlasitostí pro každý vstup
- 2 pásmový frekvenční korektor +5 / -10 dB na 100 Hz a 10 kHz
-  digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) ne-

bo SD / MMC paměťové karty s podporou kapacity až 32 GB
- digitální nastavení hlasitosti přehrávače
- zobrazení stavu, režimu a časů přehrávání
-  vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého 

telefonu nebo tabletu
-  podpora zpětného ovládání (např. posun po skladbách) Bluetooth 

vysílajícího zařízení
-  vestavěný FM tuner s rozsahy FM 87,5 - 108 MHz
- 99 paměťových míst FM tuneru

- vestavěný softwarový equalizér 
- LCD display multifunkčního přehrávače s podsvícením
-  možnosti opakování přehrávání All (vše z USB i SD), Drive (vše 

jen z aktuálního slotu, jen z USB nebo jen z SD), One (právě je-
den), Random (nahodile), Folder (vše ve složce)

-  možnost automatického nalazení tuneru, ukládání stanic do pa-
měti

-  konektor (typu F) pro napojení 75 Ω koaxiálního kabelu antény, 
pro tuner multifunkčního přehrávače. Anténa tedy musí pracovat 
v pásmu FM 87,5 – 108 MHz.

- IR dálkové ovládání 
- dosah IR dálkového ovládání 10 m
- LED indikátor výstupní úrovně
- indikace zapnutí
- zcela tiché pasivní chlazení bez ventilátoru
- frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz / - 0,2 dB
- zkreslení THD+N < 0,01 %
- odstup S/N > 88 dB / Line
- napájení AC 230 V / 50 Hz šroubovací svorkovnicí uvnitř přístroje
- přední panel z lakovaného kartáčovaného hliníku
- instalační krabice plastová, bílokrémová barva
-  kompaktní provedení pro zabudování do stěny nebo nábytku, 

v kterém získáváte jak mixážní pult, tak i zdroj signálu - přehrávač
-  vhodné jako dedikovaný uživatelský vstup do plošného ozvučení 

budovy, např. v banketkách, salóncích, jednacích, prezentačních 
a školících místností, režií atp.

- pracovní teplota - 10 - + 40 °C
-  dodáváno vč. plastové instalační krabice pro montáž do zděných 

stěn
- vnější rozměry samotné konzoly 205 × 180 × 78 mm
- vnější rozměry konzoly vč. instalační krabice 205 × 180 × 86 mm
- hmotnost s instalační krabicí 0,5 kg
Kat. č.: 27 791 ks


