
M-164E-AE
ANALOG MIXER WITH EFFECTS

De M-164E-AE is een betaalbare mixer voor installatie in de moskee, vergaderzaal, restaurant of kleine hal. De 16-
kanaals mixer beschikt over 6 mic-ingangen met XLR-ingangen en fantoomkracht en highpass filter voor fantasti-
sche tracks en een uniek ontwerp met ingebouwde meter brug.
Met de 5 stereo line-ingangen biedt de M-164E-AE een veelzijdige verscheidenheid aan ingangskanalen. De ste-
reo-effect processor bevat 16 programma's van reverb, delay, chorus en andere geluidseffecten. Bovendien heeft
de mixer 3-Band-EQ op mic-kanalen 1-6, 2-band EQ's op lijnkanalen 7-10 en de hoofduitgang, een RIAA phono
voorversterker op kanalen 9-10 (RCA), Sub- en Main-uitgangsbussen, aparte stereo- en mono-uitgangen voor
hoofd- en aux- en twee aux-uitzendingen.

Artikelnummer:M-164E-AE
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Specificaties
Energiebron 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz met AC-adapter: 12 V / 2,5 A
Energiebron 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz met AC-adapter: 12 V / 2,5 A
Frequentiebereik 20 Hz - 20 kHz (+1 / -3 dB, afsnijden bij max. 150 Ω belasting)
Frequentiebereik 20 Hz - 20 kHz (+1 / -3 dB, afsnijden bij max. 150 Ω belasting)
Stroomverbruik 25 W
Vervorming < 0,01 % (bij 20 Hz - 20 kHz, Potm. op min.)
Stroomverbruik 25 W
Overspraak -80 dB

Ingangen

6 x mic-/lijningangen:
6 x mic-ingangen: XLR 3 vrouwelijk, elektronisch gebalanceerd, 2,4 kΩ, ingangsniveau: nominaal -58 dBu (scheiding bij max.) /
max. + 10 dBu (scheiding bij min.) of 6 x lijningangen: 3-polig, elektronisch gebalanceerd 22 kΩ, ingangsniveau: nominaal -38 dBu
(scheiding bij max.) / max. + 30 dBu (scheiding bij min.)
5 x stereo-ingangen:
Input 7 – 8 & 13 – 14: lijnaansluitingen 6,3 mm (TRS), elektronisch gebalanceerd 10 kΩ, ingangsniveau: nominaal +4 dBu / max. +
22 dBuInput 9 – 10: RCA pin-aansluitingen, ongebalanceerd, 47 kΩ (met Phono on), ingangsniveau: nominaal -10 dBV (-54 dBV met
Phono on / max. + 11 dBVIngang 11 – 12: RCA pin-aansluitingen, ongebalanceerd, 10 kΩ (met Phono on), ingangsniveau: nominaal
-10 dBV / max. + 11 dBVIngang 15 – 16: 3-polige minijack (tip: L), ongebalanceerd, 10 kΩ, ingangsniveau: nominaal -10 dBV / max.
+ 11 dBV

Uitgangen

Stereo-uitgangen (L,R) gebalanceerd; lijnaansluitingen 6,3 mm, 100 Ω, uitgangsniveau: nominaal +4 dBu / max. + 24 dBuStereo-
uitgangen (mono) pseudo-gebalanceerd; lijnaansluitingen 6,3 mm, 100 Ω, uitgangsniveau: nominaal -2 dBu / max. + 20 dBuStereo-
uitgangen (L,R) ongebalanceerd; RCA-aansluitingen, 100 Ω, uitgangsniveau: nominaal -10 dBV / max. + 6 dBVSubuitgangen (L,R)
pseudo-gebalanceerd; lijnaansluitingen 6,3 mm, 150 Ω, uitgangsniveau: nominaal +4 dBu / max. + 20 dBuSubuitgangen (mono)
pseudo-gebalanceerd; lijnaansluitingen 6,3 mm, 150 Ω, uitgangsniveau: nominaal -2 dBu / max. + 20 dBuAux Send (1,2) jacks; Line
jacks 6.3 mm, 150 Ω, uitgangsniveau: nominaal +4 dBu / max. + 20 dBuTelefoon(1,2) lijnuitgangen, max. uitgang 45 mW + 45 mW (1
%THD, 32 Ω belasting)

Signaalverwerking 3-band / 2-band EQ, HPF, Effect Return, 16 digital effects presets
Vervorming < 0,01 % (bij 20 Hz - 20 kHz, Potm. op min.)
Equalizer / Filter
Afwerking zwart,
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Uiterlijk
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