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ROZHLASOVÉ ÚSTŘEDNY VÍCEKANÁLOVÉ 

JPA 1600 6kanálová, různé signály do různých zón, s přehrávačem Mp3 z USB nebo SD karty, 

tunerem, 6× 100 W

JPA 1600 je modelem rozhlasové ústředny, který vyniká vůči ostatním ústřednám tím, že je šestikanálový. Znamená to, že u všech 5 vstu-

pů si navolíte (nasměrujete), do které zóny bude „hrát“. Tím pádem v každé zóně (k dispozici je 6 monofonních s výkonem 100 W kaž-

dá) „hraje“ jiný signál. To ocení především majitelé penzionů, restaurací a jiných společenských prostor, u kterých se žádá, aby každá 

zóna přenášela jiný signál. Např. v restauraci moderní hudba, na pokojích klasika.

-  výkon 6 × 100 W rms / 
100 V, 70 V, 8 

-  každý vstup lze nasměro-
vat do různých zón pomo-
cí 6 tlačítek, v každé výst. 
zóně tak může být jiný na-
mixovaný signál

-  1 vstup Mic konektorem Jack 6,3 nesym., nastavitelná hlasitost, 
2pásmový frekvenční korektor, prioritní chování, gong

-  2 vstupy Mic / Line konektorem XLR / Jack 6,3, nastavitelná
hlasitost, 2pásmový frekvenční korek-tor, sepnutelné fantómové 
napájení 48 V, směrování do výstupních zón

-  1 vstup stero Line třemi páry konektorů RCA Cinch s možnos-
ti výběru jednoho ze tří zdrojů hudby pomocí přepínače na zadní 
straně ústředny, nastavitelná hlasitost, 2pásmový frekvenční
korektor, směrování do výstupních zón

-  1 vstup stereo Line pro mobilní zařízení (chytrý telefon, tablet, 
notebook) konektorem Jack 3,5, směrování do výstupních zón

-  6 regulovatelných monofonní výstupních zón s indikací stavů
pomocí LED

- výstup na reproduktory (zóny) pomocí šroubovacích svorek
-  všechny stereo vstupy jsou v ústředně přímo převedeny na mono 

formát
-  monitoring jednotlivých zón pomocí výstupu na sluchátka

s nastavením hlasitosti
-  vestavěná funkce priority (umlčování) spínacím kontaktem nebo 

automaticky na vstupu 1

-  frekvenční korektory jednotlivých vstupů ± 10 dB na 100 Hz 
a 10 kHz

-  vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash 
paměti) nebo SD paměťové karty s podporou kapacity až 16 GB

- možnosti opakování přehrávání (vše nebo daná skladba jednou)
-  vestavěný softwarový equalizér s několika presety pro Mp3 pře-

hrávač
- vestavěný FM tuner s rozsahem FM 88 - 108 MHz
- možnost digitálního ladění FM tuneru
- LCD display multifunkčního přehrávače
- IR dálkové ovládání multifunkčního přehrávače
- výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, nadměrnému zatížení
- vestavěný limiter proti přebuzení ústředny
- zkreslení THD < 1 %
- odstup S/N > 65 dB / Line, 60 dB / Mic
- frekvenční rozsah 50 - 18 000 Hz / - 3 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- pracovní teplota - 10 - + 40 °C
- rozměry 420 × 133 × 350 mm
- hmotnost 20 kg
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JMA 1410 mixážní pult do racku

- 5× Mic / Line vstup konektorem XLR sym.
-  4× Mic / Line vstup konektorem XLR sym. mono nebo RCA 

Cinch stereo
-  1× Mic vstup pro mikrofon JPTT 10 s nejvyšší prioritou konekto-

rem DIN 7 pinů
- 2 výstupy, mono, konektory XLR sym.
-  u každého vstupu možnost nastavení, do které výstupní sběrni-

ce (výstupu) bude směrován (1, 1+2, 2)
- na každém vstupu indikace signálu pomocí LED
- na vstupech 2 – 10 možnost sepnutí subsonického fi ltru 300 Hz
- fantomové napájení na vstupech 2 – 10 na konektorech XLR
- na vstupech 2 a 3 možnost nastavení priority
- výstup na nahrávání konektory RCA Cinch
-  oba výstupy s nastavením celkové hlasitosti a dvoupásmovým 

frekvenčním korektorem
- gong s nastavitelnou úrovní a směrováním
- možnost dálkového ovládání gongu
- automatická priorita gongu
- indikátor výstupní úrovně LED bargrafem
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / –0,5 dB
- odstup S/N 75 dB / Line
- THD < 0,0,3 % / Line
- napájení 230 V / 50 Hz AC, 24 V DC
- rozměry 483 × 44 (1U) × 235 mm
-  velice praktický pomocník, jako doplněk pro běžná plošná 

ozvučení s ústřednou či zesilovačem

Kat. č.: 271040 .....................................ks

Komfortní IP verze (str. 64)

Připojení přes WiFi (str. 34)

také IP a WiFi

NOVINKA!


