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MRP 4170

Instalační krabice

Nástěnný přehrávač
se zesilovačem
Hlavním rozpoznávacím rysem nástěnného
přehrávače MRP 4170 je dotykový displej.
Jeho hlavní plocha napovídá, že v tomto
zařízení najdeme přehrávač audio i video
souborů, které jsou uloženy na paměťové
kartě, nebo USB Flash paměti, FM tuner,
Bluetooth konektivitu pro snadné přehrávání
ze smartphonu, tabletu, nebo počítače, a také obvyklý poslech AUX vstupu. Samotná
elektronika zahrnuje zesilovač ve třídě D
o výkonu 2× 17 W i spínané napájení.
Uživatel tak získává nevídaný komfort přehrávače a zesilovače v jednom. To vše ještě
umocňuje IR dálkové ovládání.
Kromě typického dotykového displeje je zde
ještě jedna zajímavost, a sice 4 reproduktorové výstupy. Mají společné nastavení
hlasitosti i stejný hudební obsah, ale to, že
přímo na přehrávači jsou výstupy takto řešeny, dovoluje jedním zařízením ozvučit dvě
místnosti ve stereu, což u nižších modelů
možné není.
Rozměry přehrávače jsou kompaktní a design nijak interiér neruší. Proto se instalace doporučuje poblíž vypínačů osvětlení
- na snadně dostupném místě. Je tak konec
se složitým napojováním na hifi věže a receivery. Stačí připojit k napájení 230 V a „odejít“ kabeláží na reproduktory.
Přehrávač se zesilovačem MRP 4170 využijete spolu s podhledovými nebo nástěnnými reproduktory Dexon např. pro ozvučení
koupelny, kuchyně, nebo terasy, jelikož je
vlhkuodolný, ale také do „běžných“ míst, jako
jsou pokoje a kanceláře.
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MRP 4170
Technická data
- vestavěný stereo zesilovač 2× 17 W
- 4 reproduktorové výstupy. Zapojit je možno až 4 reproduktory, které se ovládají hromadně jako jedna stereo zóna, min. impedance
jednoho reproduktoru 8 Ω
- zesilovač ve třídě D s vysokou účinností 85 %
- přehledný podsvětlený dotykový LCD displej o rozměru
70 × 54 mm
- vestavěný přehrávač audio souborů s podporou formátů MP3,
WAV, WMA, FLAC, APE, DTS, AAC, AC3
- vestavěný přehrávač video souborů s podporou formátů MPEG
(1/2/3/4), RM, RMVB, WMVMOV, MK, VOB, AVI, 3GP
- možnost výběru audio i video souboru ze seznamu
- několik typů opakování přehrávání audio souborů (jeden, jeden
dokola, náhodně, všechny, všechny dokola a další)
- během přehrávání audio souborů je zobrazen také frekvenční
analyzátor
- vestavěný softwarový equalizér se čtyřmi presety Jazz, Pop,
Classic, Normal
- vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého
telefonu, tabletu nebo notebooku
- verze Bluetooth 5.0
- nastavení názvu zařízení i hesla pro Bluetooth konektivitu
- dosah Bluetooth spojení cca 10 m
- akustická indikace spárování s Bluetooth vysílacím zařízením
- slot pro paměťovou kartu mikroSD na spodní hraně předního rámečku, podpora kapacity 32 GB
- konektor mikroUSB-B pro připojení USB Flash paměti na spodní
hraně předního rámečku, podpora kapacity 32 GB
- USB flash paměť doporučujeme připojovat pomocí redukčního kabelu, nebo pomocí redukce mikroUSB-B / USB A ona
- vestavěný FM tuner
- 30 paměťových míst FM tuneru
- automatické nalazení a uložení stanic do paměti
- 1 vstup AUX pro připojení dalšího zdroje hudby, např. jiného lokální zdroje hudby z vedlejšího pokoje
- citlivost AUX vstupů 350 mV
- vst. impedance AUX vstupu 47 kΩ
- hodiny a datum
- budík s podrobnějším nastavením (audio soubor, opakování, délka
atd.)
- plánovač přehrávání se čtyřmi úlohami
- funkce automatického audio pozdravu po zapnutí s nastavením
hlasitosti a volbou audio souboru
- funkce automatického přehrávání po zapnutí, s možností její de-

aktivace, zapamatování naposledy přehrávaného audio souboru
- funkce dveřního zvonku (spínací kontakt spustí audio dveřního
zvonku a grafiku na displeji)
- heslem chráněné detailní nastavení přístroje
- nastavení podsvětlení displeje, a času přechodu do spořícího zobrazení, kdy je zobrazován datum a čas na tmavém pozadí
- vypínač pro celkové vypnutí z napájení na horní hraně předního
rámečku
- IR dálkové ovládání
- dosah IR dálkového ovládání 10 m
- vstup pro anténní vodič, nebo anténní koaxiál 75 Ω - středový
vodič + stínění. Tím že je přehrávač instalovaný v příčce, dochází
k podstatnému útlumu rádiového FM signálu. Aby bylo možné ladit
a poslouchat FM rozhlasové stanice, je potřeba připojit kvalitní
anténní signál.
- výstupní ochrany proti zkratu, nadměrnému zatížení nebo přehřátí
- frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz / - 3 dB
- odstup S/N > 90 dB
- napájení přímo AC 230 V / 50 Hz přes vyvedený krátký kabel
- standby režim šetřící el. energii
- kompaktní elegantní provedení, v kterém získáváte jak zesílení
tak i zdroj signálu
- bílá barva, stříbrné okraje rámečku
- vlhkuodolné provedení
- krytí IP 54
- intuitivní ovládaní snadné na obsluhu
- doporučujeme instalovat poblíž vypínačů osvětlení místnosti
- doporučujeme kombinovat s ozvučením pomocí 4 podhledových
reproduktorů Dexon RP xxx nebo 4 nástěnných reproduktorů
Dexon SP xxx v nízkoimpedančním režimu (ne se 100V transformátorem). Je samozřejmě možné použít jen dva reproduktory.
- vhodné pro ozvučení koupelny, kuchyně, pokoje, terasy atd.
- potřebná kabeláž: napájení, 4× reproduktory, audio pro AUX1,
anténní koaxiál
- balení obsahuje spec. instalační krabici
- nelze instalovat do běžných instalačních krabic, např. KU 68
- snadná instalace pomocí šroubků, které jsou součástí balení
- vnější rozměry instalační krabice vč. vnějšího osazení
80 × 80 × 58 mm
- rozměry čelního rámečku 86 × 86 mm
- zastavěná hloubka samotného přehrávače 41 mm
- celková hloubka 52 mm
- hmotnost 0,23 kg
Kat. č.: 27 933
ks
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