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MRP 2200 nástěnný přehrávač se zesilovačem komfortní

MRP 2200 obsahuje stereo zesilovač ve 

třídě D o výkonu 20 W, FM tuner, Blue-

tooth konektivitu pro snadné přehrávání 

ze smartphonu nebo tabletu, ale i Mp3 

přehrávač, Aux vstup pro snadné napo-

jení dalšího audio zařízení, výstup na 

aktivní subwoofer, plánovač pro auto-

matické znělky, reklamy a hudbu a pře-

devším připojení do LAN sítě, díky kte-

rému můžete MRP 2200 ovládat přes 

zdarma aplikaci v chytrém telefonu. 

Co se týče vzhledu, tak tentokrát jsme zvolili univerzální ele-

gantní šedý design s lesklým povrchem a podsvětleným do-

tykovým TFT displejem. Jeho rozměry jsou navíc kompaktní 

a design nijak interiér neruší. 

- vestavěný stereo zesilovač 2× 20 W / 2× 8 
- zesilovač ve třídě D s vysokou účinností 85 %
- vestavěný FM tuner
-  vstup pro anténní koaxiál 75 . Je potřeba připojit anténní

koaxiál s kvalitním FM signálem. 
-  vestavěný digitální přehrávač Mp3 souborů z USB slotu nebo 

paměťové mikroSD karty
-  vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého 

telefonu nebo tabletu
- vstup AUX pro připojení dalšího zdroje hudby
- výstup na aktivní subwoofer, úroveň 0 dB
- vestavěný softwarový equalizér s pěti presety
- grafi cký analyzátor spektra
- standby režim šetřící el. energii
- nastavitelné pohasnutí displeje
- zobrazení datumu a času
-  plánovač pro automatické události, např přehrání znlěk, oblíbené 

hudby atd. Až 20 plánů. 
- podsvětlený 4,3“ TFT displej o rozměru 95×53 mm
- nastavení barevného schématu displeje
-  možnost řízení sériovou linkou RS 485 z nadřazeného systému 

chytré domácnosti
-  možnost zapojit několik přehrávačů a získat tak ucelený ozvučo-

vací multiroom systém s centrálním řízením

-  možnost ovládaní z chytrého telefonu se systémem iOS nebo 
Android. 

- připojení do LAN neslouží pro DLNA ani jiné procházení sítě.
-  vypínač pro celkové vypnutí z napájení na spodní hraně přední-

ho rámečku
-  výstupní ochrany proti zkratu, nadměrnému zatížení

nebo přehřátí
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / – 3 dB
- odstup S/N > 81 dB
- napájení přímo AC 230 V / 50 Hz 
- doporučujeme instalovat poblíž vypínačů osvětlení místnosti
-  doporučujeme kombinovat s ozvučením pomocí 2 podhledových 

reproduktorů Dexon RP xxx nebo 2 nástěnných reproduktorů 
Dexon SP xxx v nízkoimpedančním režimu (ne se 100V transfor-
mátorem)

-  vhodné pro ozvučení koupelny, altánku, pokoje, menší prodejny 
nebo restaurace

-  balení obsahuje spec. instalační krabici s předseknutými otvory 
pro kabeláž

- rozměry čelního rámečku 172 × 86 mm
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MRP 2150 nástěnný přehrávač se zesilovačem ekonomický

MRP 2150 je ekonomickým provedením nástěnného přehrávače. Obsahuje stereo 

zesilovač ve třídě D o výkonu 2×15 W, FM tuner, Bluetooth konektivitu pro snadné 

přehrávání ze smartphonu nebo tabletu a Mp3 přehrávač

Jeho rozměry jsou navíc kompaktní a design nijak interiér neruší. Proto se instalace 

doporučuje poblíž vypínačů osvětlení – na snadně dostupném místě. Přehrávač se 

zesilovačem MRP 2150 využijete spolu s podhledovými nebo nástěnnými reproduk-

tory Dexon např. pro ozvučení koupelny nebo terasy, jelikož je vlhkuodolný, ale také 

do „běžných“ míst jako jsou pokoje, kanceláře, malé prodejny, restaurace atd.

- vestavěný stereo zesilovač 2× 15 W / 2× 4 nebo 8 
- zesilovač ve třídě D s vysokou účinností 85 %
- vestavěný FM tuner
- vestavěný digitální přehrávač Mp3 souborů z USB slotu
-  vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého 

telefonu nebo tabletu
- vestavěný softwarový equalizér s několika presety
-  možnost dočasného utlumení krátkým stiskem tlačítka

na čelním panelu
-  drátová anténa pro příjem FM, která je skryta v instalaci v příčce, 

nebo stěně
- podsvětlený LCD displej o rozměru 30 × 23 mm
- IR dálkové ovládání
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / – 3 dB
- napájení přímo AC 230 V / 50 Hz 
- doporučujeme instalovat poblíž vypínačů osvětlení místnosti

-  doporučujeme kombinovat s ozvučením pomocí 2 podhledových 
reproduktorů Dexon RP xxx nebo 2 nástěnných reproduktorů De-
xon SP xxx v nízkoimpedančním režimu (ne se 100V transformá-
torem)

-  vhodné pro ozvučení koupelny, altánku, pokoje, menší prodejny 
nebo restaurace

- stupeň krytí IP 52
- balení obsahuje spec. instalační krabici
- nelze instalovat do běžných instalačních krabic, např. KU 68
- rozměry čelního rámečku 86 × 86 mm
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