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Mixážní konzola s přehrávačem
Trendem poslední doby je ozvučovací techniku
skrývat a vestavovat. Zařízení JWP 450 je kombinací mixážního pultu a přehrávače. JWP 450
vestavujeme do nábytku nebo stěn. Jde tedy
o další chytré zařízení „vše v jednom“.
Jeho hlavním účelem, je umožnit uživateli lokálně vstupovat dalším zdrojem hudby, či mikrofonem, do ozvučení budovy. Pro uživatele je
tak velice praktické, moci si lokálně zprovoznit
mikrofon, či přehrávání Mp3 souborů s paměťové karty, nebo odvysílat svou hudbu z chytrého
telefonu či notebooku prostřednictvím Bluetooth
konektivity. Vhodné je to zvláště jako lokální
vstup např. v banketkách, salóncích, jednacích
a prezentačních místností. Komfort obsluhy je
umocněný IR dálkovým ovládáním.
Instalace této mixážní konzoly s zesilovačem je
rychlá a vyžaduje jen napájení a signálové propojení výstupů.
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Technická data
- 2 univerzální mono vstupy Mic / Line konektorem XLR / Jack 6,3
nesym., nastavitelná hlasitost, sepnutelné fantómové napájení,
vstupní citlivost –50 / -15 dB
- 1 vstup Aux stereo, konektor Jack 3,5 stereo, citlivost -11 dB,
např. pro napojení chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku
- 1 vstup Aux stereo, konektory RCA Cinch, citlivost -11 dB, např.
pro napojení DVD přehrávače
- 1 stereofonní výstup Line Out konektory RCA Cinch, pro nahrávání a další zesílení, úroveň 2,2 dBu (1 V ef.)
- oba mono Mic / Line vstupy jsou převáděny do stereo formátu
- vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash
paměti) nebo SD paměťové karty s podporou kapacity až 16 GB
- vestavěný softwarový equalizér s několika presety v přehrávači
- bohaté nastavení přehrávače, volba opakování, převíjení, přímé
zadání čísla skladby atd.
- digitální nastavení hlasitosti přehrávače
- zobrazení stavu a časů přehrávání
- 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
- podsvícený LCD displej přehrávače
- možnost dočasného utlumení krátkým stiskem tl. na dálkovém

-

-

ovládání
přehledná nastavení hlasitostí jednotlivých vstupů
2 pásmový frekvenční korektor ± 10 dB na 100 Hz a 10 kHz
IR dálkové ovládání
dosah IR dálkového ovládání 10 m
LED indikátor výstupní úrovně
frekvenční rozsah 45 - 18 000 Hz / - 3 dB
zkreslení THD < 0,3 %
odstup S/N > 70 dB / Line
napájení AC 230 V / 50 Hz
ocelová skříň, bílokrémová barva
kompaktní provedení pro zabudovaní 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 a prezentačních
místností
pracovní teplota - 10 - + 40 °C
dodáváno vč. kovové instalační krabice pro montáž do zděných
stěn
vnější rozměry vč. instalační krabice 237 × 240 × 110 mm
zastavěná hloubka bez instalační krabice 95 mm
hmotnost 2,6 kg
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