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De versterker voor de menger moet gebruik maken van digitale klasse D-technologie met een uitgangsvermogen van 120 W en moet vier ingangen hebben en schakelbare 100 V (83 ohm), 70 V (42 ohm) lijnuitgang, of 4 ohm lage impedantie-uitgang. De ingangen 1 en 2 moeten elektronisch gebalanceerd en selecteerbaar zijn via DIP-schakelaars aan de achterzijde, die MIC of LINE met voorkeursvoorzieningen op ingang 1 bieden. Ingang 3 en 4 moeten worden vastgezet met behulp van RCA-penaansluitingen, waarbij de LINE ongebalanceerd moet zijn. Ingangen 1,2 en uitgangsaansluitingen zijn via 5-polige verwijderbare klemmenblokken. Het apparaat moet een frequentierespons van 50 Hz - 20 kHz hebben. Digitale signaalverwerkingsfuncties (DSP) moeten beschikbaar zijn via een pc met behulp van de meegeleverde (op cd opgenomen) software die is aangesloten op de LAN-poort RJ45 die wordt aangeboden; op elke ingang en uitgang moet een 5-punts parametrische egalisatie beschikbaar zijn; op de ingangen 1 en 2 moet compressie AAN/UIT beschikbaar zijn en moet de versterking onafhankelijk van elkaar op elke ingang kunnen worden ingesteld. De menger-vermogensversterker moet zijn voorzien van een dempingsvoorziening of een vooraf bepaald niveau door middel van een potentiaalvrij contact en kan via de meegeleverde software worden in- of uitgeschakeld. Als er een microfoon met een gespreksschakelaar wordt gebruikt op ingang 1 worden alle audio van andere bronnen gedempt. Het hoofdvolume van het apparaat kan op afstand extern worden ingesteld door middel van een variabele weerstand van 10 kΩ die aan de achterkant van het apparaat wordt aangesloten. De LED-indicator op het frontpaneel moet het (groene) signaal van de voeding (groen) en de piek (rood) van de storing (rood) aangeven. Het benodigde vermogen moet universeel 100-240 V AC zijn. Het apparaat neemt slechts halve breedte standaard EIA-componentenrekruimte in en de afmetingen zijn 210 (B) X 52,5 (H) X 375 (D) mm (8,27 x 2,07 x 14,76). Het gewicht moet 3,9 kg (8,6 lb.) bedragen en afgewerkt zijn in zwarte PS-hars-frontplaat, met een zwarte, oppervlaktebehandelde stalen platenbehuizing. Optionele extra's: Halve breedte blanco paneel: MB-15-BK, Stellingverbindingsbeugel: MB-15B-J, Rack runner: YA-706 gefabriceerd door TOA Corporation

