Product program / Amplifier / Power Amplifier


DA-1250D-EB

De tweekanaals hoog vermogen eindversterker maakt gebruik van een digitale klasse-D circuit topologie en kan zo worden geconfigureerd dat hij geschikt is voor 2-kanaals gebruik. Het uitgangsvermogen in de 2-kanaals mode, waarbij beide kanalen worden aangestuurd, bedraagt: 1250 Watt per kanaal in 4 ohm en 700 Watt per kanaal in 8 ohm. De kanalen moeten brugbaar zijn om 2500 Watt in 8 ohm te produceren. De totale harmonische vervorming (THD) moet minder dan 0,15% (1 kHz) bedragen. De frequentierespons moet 20 - 20.000 Hz bedragen (+/-3dB). De signaal/ruisverhouding moet meer dan 100 dB (A-gewogen) bedragen. De ingangsimpedantie moet 20k ohm bedragen voor elke ingang in een gebalanceerd ingangscircuit en 10k ohm voor een ongebalanceerd ingangscircuit. Met een schakelaar op het achterpaneel kan worden gekozen tussen brug-, parallel- of stereo bedrijf. Met een schakelaar op het achterpaneel kan worden gekozen tussen 0,775V, 1V of 32dB gevoeligheid. Elke ingang is voorzien van een XLR-F connector en een XLR-M connector voor de verbinding met de bron. De uitgangsconnector op het achterpaneel is een NL4 Speakon-connector. De verzwakkers op het frontpaneel zijn conische potentiometers. Het frontpaneel moet twee LED-indicatoren hebben met elk 7 LED's om de volgende condities aan te geven: Vermogen, Signaal, -20 dB, -10dB, -5dB, Clip en beveiligingscircuit activering. Het frontpaneel moet een I/O-schakelaar hebben. Het frontpaneel moet ook twee verwijderbare luchtfilters hebben die voor reiniging kunnen worden verwijderd zonder de versterker uit het rek te halen. De versterker wordt geforceerd-luchtgekoeld met de luchtinlaat aan de voorzijde en de uitlaat aan de achterzijde. 
Het opgenomen vermogen is 1100 Watt (2/3 nominaal, 8 ohm per kanaal). De versterker neemt slechts 2 hoogte eenheden of 89 mm in beslag en de afmetingen zijn 483 (B) x 89 (H) x 305 (D) mm. Het frontpaneel en de behuizing zijn van zwart plaatstaal. Het gewicht bedraagt 6,4 kg. 
De versterker is een TOA model DA-1250D


