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MD-200CTU-EB /  MD-200STU-EB
Odtwarzacz audio

MD-200CTU to odtwarzacz audio o wysokości 1U (standardowy Rack 19“), który umożliwia odtwarzanie sygnałów 
audio z wielu różnych nośników, takich jak: CD, USB, karty SD/MMC i radio FM. Urządzenie posiada 2 tryby pracy. W 
trybie CD źródłem audio jest odtwarzacz CD, czytnik krat SD/MMC lub gniazdo USB. W trybie tunera urządzenie odt-
warza radio FM. Tuner posiada możliwość gromadzenia do 30 kanałów radiowych w pamięci oraz funkcję wyłącznika 
czasowego (do 90 minut).

KLUCZOWE CECHY ODTWARZACZA MD-200CTU 

 Wysokość 1U w urządzeniu rack 19”

 Obsługuje standardy CD, CD-R/W, USB, karty SD/
MMC oraz radio FM

  3 złącza stereo (wyjście tunera, wyjście priorytetowe, 
wyjście CD)

 Radio FM z możliwością zaprogramowania do 30 
stacji oraz wyłącznikiem czasowym

KLUCZOWE CECHY ODTWARZACZA MD-200STU

 Wysokość 1U w urządzeniu rack 19”

 Obsługuje standard USB, karty SD/MMC oraz radio 
FM

 3 złącza stereo (wyjście tunera, wyjście priorytetowe, 
wyjście USB/SD)

 Radio FM z możliwością zaprogramowania do 30 
stacji oraz wyłącznikiem czasowym
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SPECYFIKACJE
MD-200STU-EB MD-200CTU-EB

Zasilanie 220~240 V AC, 50/60Hz
Pobór mocy 6W 8W
Pasmo przenoszenia 20 – 20,000 Hz, ±3 dB
Zakres częstotliwości tunera 87.5 - 108 MHz (z krokiem 50 kHz)

Wejścia audio

Złącze antenowe 75 Ohm (FM)
Port USB dla nośnika pamięci (do 32 GB, obsługiwane typy plików: mp3, wav)

Slot na kartę SD/MMC (pojemność do 32 GB, obsługiwany format plików: mp3, wav)
– Slot na dyski CD (obsługiwany format plików: mp3)

Wyjścia audio 
RCA (kanał lewy i prawy) dla tunera FM

RCA (kanał lewy i prawy) dla kart SD oraz USB RCA (kanał lewy i prawy) dla karty SD, USB oraz CD
RCA (kanał lewy i prawy) priorytetowy

Liczba kanałów w pamięci 
tunera 30 kanałów dla transmisji FM

Wskaźniki Panel przedni: blacha stalowa, czarna
Obudowa: blacha stalowa, czarna

Temperatura pracy 0°~+40°

Wykończenie 2 wyświetlacze LCD (jasnoniebieskie)
2 wskaźniki LED (jasnozielone)

Wymiary (SZxWxG) 484mm x 44 mmx 186mm 484mm x 44 mmx 250mm
Waga  2,6 kg 3,5 kg
Akcesoria (w zestawie) Przewód zasilający, antena FM, pilot


