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Technická data

- výlučně pro spolupráci pro spolupráci s ústřednou JPA 1240A
-  2 sym. vstupy MIC/LINE s nastavením citlivosti a úrovně, s konek-

tory XLR
-  2 stereofonní linkové vstupy AUX s nastavením úrovně, s konekto-

ry RCA (Cinch)
- 1 vstup pro I-Pod
- sloučené ovládání úrovně pro AUX 2 a I-pod vstup
- vstupní citlivost MIC -50 dBu (2,45 mV) / 600 Ohm
- vstupní citlivost LINE -10 dBu (245 mV) / 10 kOhm
- vstupní citlivost AUX -10 dBu (245 mV) / 10 kOhm
- výstupní úroveň 0 dBu
-  možnost výběru z 5 zón, do kterých se bude smíchaným signálem 

vstupovat
- indikace BUSY (není možné vysílat), POWER (napájení)
- indikace vybuzení výstupu LED bargrafem

-  mechanický zámek na klíč, kterým spouštíme napájení celého 
zařízení

-  napojení pomocí 4-párového UTP kabelu (cat 5) a speciálního 
modulu pro ústřednu (je součástí)

- možné zapojení až 3 ks konzol tandemově
- nastavení prioritního chování každé konzoly přepínačem
- THD < 0,1 %
- odstup S/n  > 65 dB / MIC, > 75 dB / LINE, AUX
- frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz / -3 dB
- určeno k zabudování do nebo na zeď
- napájení 24 V DC nebo po UTP připojení
- příkon 4,8 W
- rozměry 220 × 148 × 58 mm

Kat. č.: 27 888 ks

KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

JWP 500

Mixážní konzola určená k instalaci na nebo do stěny 

umožňuje vzdálený vstup dalším, místně smícha-

ným signálem. Oproti modelu JWP 400, který je 

více univerzální, je ve výbavě volba směrování do 

zón, a proto se tato konzola připojuje výlučně na 

rozhlasovou ústřednu JPA 1240A. Konzoly je možné 

připojovat až ve 3 ks do tandemu po UTP.

Mixážní konzola se směrovánímJWP 500


