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Sieciowa karta dźwiękowa musi być w stanie przekształcać analogowe sygnały dźwiękowe na wysokiej jakości sygnały cyfrowe w celu nieprzerwanej transmisji sygnałów dźwiękowych przez sieci oparte na protokole IP, takie jak sieć LAN, WAN lub Internet z pełnym dupleksem sygnałów mono, przy czym możliwe jest zastosowanie 24-bitowych przetworników analogowych na cyfrowe i cyfrowych na analogowe, pracujących z częstotliwością próbkowania 48 kHz. Urządzenie posiada pasmo przenoszenia częstotliwości 50 Hz - 18 kHz. Interfejs sieciowy to 10BASE-T/100BASE-TX, pełny dupleks/półdupleksowy protokół sieciowego automatycznego negocjowania: TCP, UDF, ARP, HTTP, RTP, IGMP, FTP, NTP Jednostka jest w stanie połączyć do 500 dodatkowych jednostek przez sieć LAN i WAN oraz jest w stanie utworzyć do 1000 połączeń.
Sieciowy adapter audio powinien być zdolny do transmisji Unicast i Multicast, a pojedyncze wejście audio może być przesyłane strumieniowo do maksymalnie 16 wyjść (Unicast) lub 64 wyjść (multicast).
Powinny istnieć 2 kanały wejściowe audio, zbalansowane (transformator izolowany/niezbalansowany zmienny) oferujące LINE/MIC, zmienne z regulacją głośności. Wejście znamionowe: -20 dB* (LINE)/-60 dB* (MIC) Funkcja PAD (-16 dB*) poprzez wyjmowany 6-pinowy blok zacisków. Powinny znajdować się 2 kanały wyjść audio, zbalansowane (izolowane od transformatora), wyjście 600 omów lub mniej Znamionowe: 0 dB* (wejście niezbalansowane) /-2 dB* (wejście zbalansowane), również z wyjmowanym 6-pinowym blokiem zacisków.
Wejścia sterujące powinny obejmować 8 kanałów, wejście bezstykowe, napięcie otwarte: 24 V DC, prąd zwarcia: 2 mA lub mniej z wyjmowanym 9 pinowym blokiem zacisków. 
Wejścia sterujące są indywidualnie programowalne w celu inicjowania i kończenia przechowywanych transmisji bez potrzeby stosowania specjalnego sprzętu sterującego opartego na komputerze PC lub innego sprzętu sterującego.
Priorytet nadawania może być ustawiony na 8 poziomach priorytetu, co pozwala na nadanie tonów alarmowych lub komunikatów.
Sieciowy adapter audio jest kablem do przechowywania wewnętrznie do 8 plików WAV o czasie nadawania do 2 minut. Możliwa jest zdalna aktualizacja plików za pomocą dostarczonego oprogramowania lub przeglądarki internetowej. Regulowana głośność wyjściowa transmisji może być ustawiana na podstawie zaprogramowanego harmonogramu. Czas urządzenia jest automatycznie regulowany przez NTP (Network Time Protocol) poprzez sieć. 
Awaria jednej jednostki nie może mieć wpływu na inne jednostki w systemie, nawet w razie przypadkowego wyłączenia zasilania.
Sieciowy adapter audio obejmuje nadzór w celu monitorowania wszelkich awarii i usterek. Przypadkowe wyłączenie zasilania nie będzie miało wpływu na zapisy dziennika aktywności. Dzienniki aktywności są archiwizowane poprzez włożenie karty SD/SDHC (maks. 32 GB) z panelu przedniego i można przechowywać do 10 000 dzienników.
Dostarczone oprogramowanie powinno być proste z intuicyjnym interfejsem graficznym (GUI) umożliwiającym pełną kontrolę, z konfiguracją systemu i ustawieniami. Konserwacja powinna być możliwa w przypadku urządzeń rozproszonych. Panel przedni powinien zawierać, wejście audio, sygnał (zielony)/szczyt (czerwony), 2 kanały, wyjście audio, sygnał (zielony) aktywny link (zielony), zajęty (zielony), stan (zielony), błąd (żółty), przebieg (zielony).
Wymagana moc powinna wynosić 24 VDC (wtykowe złącze śrubowe) lub opcjonalny zasilacz sieciowy. Wykończenie powinno wynosić 30% czarnej, błyszczącej, wstępnie powlekanej blachy stalowej, a wymiary powinny wynosić 210 x 44,3 x 258 mm (8,27 x 1,74 x 10,16) o wadze 1,7 kg (3,75 lb.)
*0 dB = 1V
Opcjonalne dodatki: Zasilacz AC AD-246, uchwyt do montażu w szafie typu rack dla 1 jednostki MB-15-BK,
uchwyt do montażu w szafie typu rack dla 2 jednostek MB-15-J produkcji TOA Corporation


