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Het digitale audioapparaat moet beschikbaar zijn in hardwareconfiguraties van 2 ingangen via 6 uitgangen met de mogelijkheid om 3 afzonderlijke audioversterkers afzonderlijk aan te drijven. Alle in- en uitgangen zijn gebalanceerde analoge signalen die toegankelijk zijn via verwijderbare klemmenstrookconnectoren met 24-bit analoog naar digitaal en digitaal naar analoog converters die werken met een samplefrequentie van 96 kHz. Het apparaat moet een frequentiebereik hebben van 20 Hz - 20 kHz, -/+1 dB.DSP-functies (Digital Signal Processing) zijn beschikbaar: parametrische equalizer, high pass en low pass filters, hoornegalisatie, crossover met 2, 3 en 4-wegs opties, compressie en vertraging van 0 - 682,656 ms, en 2 x 6 matrix.De digitale processor moet 16 vooraf ingestelde geheugens hebben die op afstand kunnen worden opgeroepen. De functie van de afstandsbediening is toegankelijk via vier contactingangen voor het terugroepen van het geheugen, de volumeregeling van de uitgang en de demping van de uitgang. Het schakelen van vooraf ingestelde DSP-parameterpatronen en het selecteren van matrixen is mogelijk via de webbrowser via ethernet.Verzwakking van het uitgangsvolume door middel van een externe analoge inrichting moet mogelijk zijn. De digitale processor zal besturingssoftware voor pc-bediening en -instellingen, toegang tot 16 vooraf ingestelde geheugens en een ingebouwde bibliotheek van luidsprekers van de fabrikant bevatten.Het netwerk moet beschikbaar zijn via een RJ45-aansluiting via een schakelende hub.&nbsp;Netwerk I/F: 1 kanaal van 10BASE-T/100BASE-TX Auto-Onderhandeling met behulp van het netwerkprotocol TCP/IP. Aansluitkabel moet afgeschermd zijn Cat. 5 of meer twisted-pair kabel voor LAN. Maximale kabellengte: 100 m (109,36 yd.) tussen digitale signaalprocessor en schakelhub.Er mag slechts één EIA-componentenrekruimte worden gebruikt en de afmetingen zijn 482 (B) × 44 (H) × 289 (D) mm (18,98 × 1,73 × 11,38). Het gewicht bedraagt 3,1 kg (6,83 lbs) en is afgewerkt in zwart aluminium frontpaneel met een behuizing van oppervlaktebehandeld staalplaat.

