MA-725F-EB
De MA-725F matrixversterker is een complet oplossing voor meerkanaals- of meerzonetoepassingen, waarbij een
6 x 4 audiomatrix, DSP en 4ch klasse-D versterker in één chassis gecombineerd worden. Deze is uitgerust met
vier onafhankelijke lijningangen en twee MIC-/LIJN prioritaire ingangen. Elke uitgang beschikt over onafhankelijke
vooringestelde DSP-instelling met matrixselectie voor de ingangsbron. De MA-725F biedt krachtige (250 W x 4 bij
70 V/100 V) en verschillende ingangsmogelijkheden. Een verscheidenheid aan toepassingen omvatten algemene
doorverbindingen of noodverbindingen en achtergrondmuziek voor restaurants, pubs, winkels, scholen, kantoren,
etc.

Artikel nummer (SAP)MA-725F-EB 1CE
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MA-725F-EB
Specifications
Krachtbron (combined)

100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz

Frequentie Respons (combined) 20 Hz - 20 kHz (-3 dB / +1 dB, LPF OFF)
THD (combined)

< 1 % (bij 1 kHz, nominale ingang / uitgang)

Opgenomen vermogen

1350 W (nominaal vermogen)

S / N-verhouding (combined)

Mic: 60 dBV of meer, Lijn: 75 dBV of meer (A-gewogen)

Ingangen

Prioriteit 1-2: Mic -60 dB/lijn -10 dBV selecteerbaar, 2.2 k, elektronisch gebalanceerd, verwijderbaar klemmenblok
Lijn in 1-4: -10 dBV, 10 k, ongebalanceerd, 2 RCA-aansluitingen (stereo collectief)

Uitgangen

Luidspreker 1-4: 70 V (20Ω ), 100 V (40Ω ), afneembaar aansluitblok
Lijn uitgang 1-4: 0 dBV, 600 , ongebalanceerd , RCA jack
MOH: 0 dBV, 600 , transformator gebalanceerd, afneembaar aansluitblok

Controls

Voeding: AAN-/UIT-schakelaar, externe stroomaansluiting
Prioriteit 1-2: MIC/LIJN keuzeschakelaar, versterkingsregeling, toewijzingsschakelaar, automatische dempingsschakelaar,
dempingsgevoeligheidsregeling, handmatige dempingsaansluiting, dempingstijdregeling, prioritaire mengschakelaar
Lijn-in 1-4: Versterkingsregeling, toewijzingsbegrenzingsschakelaar
Uitgang 1-4: LIJN IN 1-4 keuzeschakelaar, uitgangsversterkingsregeling, 70V/100V keuzeschakelaar, HPF-schakelaar, DSP-bank
keuzeschakelaar, DSP-voorinstelling keuzeschakelaar
Extern 1-4: Connector afstandsbediening (RJ-45), externe koppelingsschakelaar

Signaalverwerking

64 DSP-voorinstellingen op elk uitgangskanaal, selecteerbaar

Afmetingen (B x H x D)

420 x 107,6 x 350 mm

Afmetingen (ø x D)

x 350

Afwerking

Aluminium, horizontaal geborsteld, zwart
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MA-725F-EB

Appearance
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