
MA-725F / MM-700F

MA-725F-EB

Wzmacniacz matrycujący MA-725F jest wielokanałowym lub wielostrefowym rozwiazaniem typu wszystko w jed-
nym. Wyposażony został w matrycę audio 6 x 4, procesor DSP oraz 4-kanałowy wzmacniacz klasy D. Ponadto
wzmacniacz ten posiada 4 niezaleśne wejścia liniowe oraz 2 priorytetowe wejscia MIC/LINE. Każdemu wyjściu
możemy przypisać indywidualny preset procesora DSP z indywidualnym matrycowaniem wejść audio. MA-725
cechuje się dużą mocą (250 W x 4 przy 70/100V) oraz wielorakimi możliwościami przyłączania źródeł audio.
Wzmacniacz może być stosowany zarówno w aplikacjach rozgłoszeniowych ogólnych lub alarmowych oraz do
rozgłaszania muzyki w tle np. w restauracjach, pubach, sklepach detalicznych, szkołach, biurach itp.

Numer artykułu:MA-725F-EB 1CE
Alternative products: MA-725F-EB
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MA-725F / MM-700F

MA-725F-EB

Specifications

Sterowania

Moc: Przełącznik WŁ./WYŁ., Zdalny terminal zasilania
Priorytet 1-2: Przełącznik wyboru MIC/LINE, regulacja wzmocnienia, przełącznik przypisania, przełącznik automatycznego wyciszania,
regulacja czujnika wyciszenia, zacisk ręcznego wyciszenia, regulacja czasu oczekiwania na wyciszenie, przełącznik priorytetu
mieszanego
LINIA 1-4: Regulacja wzmocnienia, przydzielanie wyłącznika ograniczającego
Wyjście 1-4: Przełącznik wyboru LINE IN 1-4, regulacja wzmocnienia sygnału wyjściowego, przełącznik wyboru 70V/100V, przełącznik
HPF, przełącznik wyboru banku DSP, przełącznik wyboru brzmienia DSP
Zdalny 1-4: Złącze zdalnego sterowania (RJ-45), Przełącznik zdalnego sterowania

Zasilanie 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Zasilanie 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz ( -3 dB / +1 dB, LPF OFF)
Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz ( -3 dB / +1 dB, LPF OFF)

Pobór mocy
1350W (przy mocy znamionowej),
200W (w oparciu o standard cULus),
42,5W (stan gotowości),
mniej niż 22W (tryb standby)

Zniekształcenia < 1 % (przy 1KHz, moc znamionowa wejściowa/wyjściowa)
Stosunek sygnał/szum Mic: 60 dBV lub więcjej, Line: 75 dBV lub więcej (ważone A)
Stosunek sygnał/szum Mic: 60 dBV lub więcjej, Line: 75 dBV lub więcej (ważone A)

Sterowania

Moc: Przełącznik WŁ./WYŁ., Zdalny terminal zasilania
Priorytet 1-2: Przełącznik wyboru MIC/LINE, regulacja wzmocnienia, przełącznik przypisania, przełącznik automatycznego wyciszania,
regulacja czujnika wyciszenia, zacisk ręcznego wyciszenia, regulacja czasu oczekiwania na wyciszenie, przełącznik priorytetu
mieszanego
LINIA 1-4: Regulacja wzmocnienia, przydzielanie wyłącznika ograniczającego
Wyjście 1-4: Przełącznik wyboru LINE IN 1-4, regulacja wzmocnienia sygnału wyjściowego, przełącznik wyboru 70V/100V, przełącznik
HPF, przełącznik wyboru banku DSP, przełącznik wyboru brzmienia DSP
Zdalny 1-4: Złącze zdalnego sterowania (RJ-45), Przełącznik zdalnego sterowania

Wejścia Priorytet 1-2: Mic -60 dB/Line -10 dBV do wyboru, 2,2 kΩ, elektronicznie wyważony, zdejmowany blok zacisków
Linia W 1-4: -10 dBV, 10 kΩ, niezbalansowane, 2 gniazda RCA (sumowanie stereo)

Wyjścia
Wyjścia głośnikowe 1-4: 250W, 70 V (20 Ω), 100 V (40 Ω), rozłączalna listwa zaciskowa
Wyjścia liniowe 1-4: 0 dBV, 600 Ω, niezbalansowane, złącze RCA
MOH: 0 dBV, 600 Ω, transformatorowo zbalansowane, rozłączalna listwa zaciskowa

Przetwarzanie sygnału 64 presety dla każdego kanałłu wyjściowego, wybieralne
Zniekształcenia < 1 % (przy 1KHz, moc znamionowa wejściowa/wyjściowa)
Wykonanie Aluminium, Drobno-włoskowy, Czarny,
Zakres wilgotności względnej
pracy Od 35% do 80%RH (bez kondensacji)

Zakres temperatury pracy Od 0°C do 40°C (32°F do 104°F)
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MA-725F-EB

Appearance
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