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JPA 1035
JPA 1035

Rozhlasová ústředna
JPA 1035 je malou kompaktní rozhlasovou ústřednou s výkonem 30 W a výstupem pro nízkoimpedanční i vysokoimpedanční (100V) reproduktorový rozvod.
Je vybavena přehrávačem Mp3 souborů
z SD paměťové karty nebo USB, FM
tunerem, samozřejmě mikrofonními i linkovými vstupy, včetně prioritního, ale
rovněž takovými moderní vychytávkou,
jako je Bluetooth příjem, takže je nyní
možné vzdáleně přehrávat podkresovou
hudbu z chytrého telefonu nebo tabletu.
Také je možné připojit externí streamovací WiFi modul Dexon JWS 10 nebo
IP technologii NetAudio. Výkonovou část
doplňuje elektronika ochrany proti přetížení, zkratu a přehřátí ústředny.
Zajímavý je typ napájení, který je zde
i DC 12 V, tudíž rozhlasovou ústřednu
můžete použít také do vozidel a autobusů. Díky svému kompaktnímu provedení
najde uplatnění při ozvučení přepážek,
malých učeben, kanceláří a prodejen.
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Technická data
- výkon 30 W rms / 100 V, 70 V, 4 – 16 Ω
- 2 vstupy Mic / Line konektorem Jack 6,3 nesym, vst. úroveň 5 mV,
vst. impedance 5,1 k Ω
- 1 vstup Mic konektorem XLR sym. se sepnutelným fantómovým
napájením, s funkcí priority, vst. úroveň 5 mV, vst. impedance
600 Ω
- 2 vstupy Line stereo konektory RCA Cinch, vst. úroveň 150 mV,
vst. impedance 10 k Ω
- 1 prioritní vstup pro telefonní linku, vst. úroveň 100 mV, vst. impedance 600 Ω
- 1 stereofonní výstup konektory RCA Cinch, pro nahrávání nebo
posílení ext. zesilovačem, úroveň 775 mV, zatěž. impedance
100 Ω
- 1 monitorovací výstup pomocí šroubovacích svorek, úroveň 1 V,
zatěž. impedance 600 Ω
- výstup na reproduktory pomocí šroubovacích svorek
- digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) nebo SD / MMC paměťové karty s podporou kapacity až 16 GB
- vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého
telefonu nebo tabletu
- spárování s Bluetooth zařízením není chráněno heslem
- 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 pro Bluetooth a USB přehrávání,
režimy rock, pop, classic, jazz, bass, cut, normal
- LED display multifunkčního přehrávače

- vestavěný výstupní transformátor pro galvanické oddělení reproduktorového rozvodu
- možnosti opakování přehrávání (vše nebo daná skladba jednou)
na dálkovém ovládači
- možnost automatického a ručního nalazení tuneru, ukládání stanic
do paměti
- konektor (typu F) pro napojení 75Ω koaxiálního kabelu antény, pro
tuner multifunkčního přehrávače. Anténa musí pracovat v pásmu
FM 87,5 – 108 MHz.
- IR dálkové ovládání ústředny
- všechny stereo vstupy a zdroje jsou převáděny do mono formátu
přímo ústřednou
- nastavení hlasitosti pro všechny vstupy
- výstupní indikátor úrovně
- indikace zapnutí, signálu a limitování signálu ústřednou
- indikace aktivních výstupních ochran
- 2 pásmový frekvenční korektor ± 5 dB na 200 Hz a 10 kHz
- vestavěný limiter proti přebuzení ústředny
- výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, přebuzení, nadměrnému
zatížení
- odstup S/N > 85 dB
- zkreslení THD < 0,5 %
- frekvenční rozsah 60 - 15 000 Hz / +1, -3 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz a DC 12 V
- pracovní teplota - 10 - + 40 °C
- rozměry 395 × 160 × 300 mm
- hmotnost 5,7 kg
Kat. č.: 27 827
ks
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