Product program / Amplifier / Mixer Amplifier


A-3648D     1CE

Wzmacniacz miksujący A-3648D marki TOA o mocy 480W wyposażony jest w cyfrową technologię klasy D z aktywnym obwodem PFC (korekcja współczynnika mocy). Posiada 4 wejścia mikrofonowe, 3 wejścia AUX oraz przełączalne wyjścia liniowe 100 V (83 Ω) lub 4 wyjścia o niskiej impedancji 16 Ω. Wyposażony jest w 2-kanałową magistralę wejściową BUS oraz procesor dźwięku. Po podłączeniu do komputera .istnieje możliwość zdalnej kontroli za pomocą przeglądarki internetowej.  Wejścia 1 i 2 są elektronicznie zbalansowane z możliwością wyboru MIC lub LINE. Wejścia 3 i 4 są stałymi wejściami elektronicznie zbalansowanymi 600 Ω. Wejścia 1-4 mają przełączaną opcję zasilania phantom 24 V DC i są podłączane za pomocą 3-stykowego, odłączalnego bloku zacisków. Wejścia 5 i 6 oferują elektronicznie zbalansowane wejścia MIC 600 Ω podłączane przez 3-stykowy, wymienny zespół zacisków lub niezbalansowane wejścia liniowe 10 kΩ przez dwa złącza RCA. Wejście 7 to stałe niezbalansowane wejście 10 kΩ z dwoma złączami RCA. Wzmacniacz posiada oddzielne regulatory głośności dla każdego kanału wejściowego oraz główny, który odpowiada za poziomy wszystkich wejść jednocześnie. Wzmacniacz posiada również dwa kanały wyjść głośnikowych, wyjście REC oraz dwa wyjścia LINE. Wzmacniacz wyposażony jest w wewnętrzny generator gongu z dedykowaną regulacją głośności, umożliwiający uzyskanie 1-tonowego, 2-tonowego lub 4-tonowego sygnału narastającego. Posiada funkcję wyciszenia bieżącej emisji podczas nadawania komunikatu alarmowego z głównego systemu DSO. Taki komunikat posiada priorytet i jest nadawany z pełną głośnością, nawet gdy urządzenie jest wyłączone i niezależnie od ustawionego poziomu głośności. Istnieje możliwość nadania do sześciu poziomów priorytetu oraz możliwość zdalnej edycji standardowych ustawień za pomocą komputera. Dodatkowe parametry korekcji dźwięku można uzyskać za pośrednictwem terminala sieciowego RJ45 znajdującego się na tylnym panelu. Dostęp do przeglądarki internetowej umożliwia wyświetlanie stanu, ustawianie zawartości, ustawianie i wyświetlanie priorytetów wejściowych, zdalne ustawianie głośności, ustawień sieciowych, ustawień konta oraz aktualizację oprogramowania sprzętowego.  Urządzenie posiada wizualny miernik poziomu wyjściowego z pięcioma diodami LED oraz wizualne wskaźniki LED błędów wewnętrznych, nadmiaru prądu, zabezpieczenia termicznego, połączenia LAN, nadawania awaryjnego, nadawania priorytetowego i pracy procesora.  Zasilany jest 100-240 V AC za pomocą dołączonego kabla. Pasmo przenoszenia wynosi 50 Hz - 20 kHz z oddzielnymi regulatorami tonów wysokich i niskich umieszczonymi na przednim panelu. Wzmacniacz posiada wysokość 1U, a dokładne wymiary to 420 (szer.) X 96,1 (wys.) X 313,1 (gł.) mm. a waga wynosi 5,2 kg. Panel przedni jest czarny, wykonany z żywicy ABS, a obudowa z blachy stalowej lakierowanej na czarno. Opcjonalne wyposażenie dodatkowe: uchwyt do montażu w szafie Rack: MB-25B.

