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A digitális audio bővítő feladata, hogy további
hangcsatornákat csatlakoztasson a rendszerbe, illetve
hangadatokat továbbítson onnan. Jellemző
felhasználási területe a termek összekapcsolása és a
hangjeltovábbítás.
Főbb funkciók
• Automatikus erősítésvezérlés
• Hangcsatorna bemenetek a teremhang- és a
szinkrontolmács csatornákhoz
• Hangcsatorna kimenetek a teremhang- és a
szinkrontolmács csatornákhoz (16 bit, 44,1 kHz)
• A teremhang és a szinkrontolmács csatornák rugalmas
irányítása
• A digitális audiointerfész konfigurálása a kijelzőn
keresztül és egyetlen forgatható nyomógombbal
lehetséges
• A telepítő a digitális audiointerfészekhez egyedi
neveket rendelhet, így azok könnyen azonosíthatóak
• Jelszintkijelzők a hangcsatorna be- és kimenetek
megfigyelésére. A hangcsatorna fejhallgatóval
meghallgatható
• 19"-es (2U méretű) ház asztali használatra vagy
műszerpolcos (rack) beépítéshez
• Fogantyúk a könnyű szállításhoz
• A készülék a tápfeszültséget a hálózatról kapja

u

Elegáns és korszerű kialakítás (IF-díjas)

u

Terem csatlakozási lehetőség

u

Sokoldalú hangtovábbítási funkció

u

AES/EBU vagy SPDIF

u

Mintavételi frekvencia konverziója (8–96 kHz)

Kezelőszervek és jelzőfények

• 2 x 16 karakteres LCD kijelző az állapot
megjelenítésére és az audiointerfész konfigurálásához
• Forgógomb az LCD menük használatához

Csatlakozások
Előlap
• Egy 3,5 mm-es sztereó fejhallgató kimenet

Hátlap
• Két optikai hálózati csatlakozó a központi
vezérlőegység csatlakoztatásához
• Két hárompólusú XLR AES/EBU sztereó bemenet,
bemenetenként két hangcsatorna
• Két RCA SPDIF sztereó bemenet, bemenetenként két
hangcsatorna
• Két hárompólusú XLR AES/EBU sztereó kimenet,
kimenetenként két hangcsatorna
• Két RCA SPDIF sztereó kimenet, kimenetenként két
hangcsatorna
• 8 vezérlőbemenet hangcsatorna bemenetek és
hangcsatorna kimenetek engedélyezésére
• 5 vezérlőkimenet a bekapcsolt csatornák jelzésére

Tanúsítványok és engedélyek
Régió
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Szerelőelem-készletek a 19”-es rack szekrényhez

1

Lábak

1

Csatlakozókészlet

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Tápfeszültség

24 – 48 V DC

Teljesítményfelvétel

6W

Frekvenciaátvitel

30 Hz–20 kHz

Teljes harmonikus torzítás
névleges szinten

< 0,5%

Mechanikai jellemzők
Szerelés

Asztali, vagy beépítés 19"-es
műszerpolcba

Méretek (ma x szé x mé)
asztali használatra, lábakkal

92 x 440 x 400 mm

19”-es rack-szekrényhez,
tartóelemekkel

88 x 483 x 400 mm

a tartóelemek előtt

40 mm

a tartóelemek mögött

360 mm

Tömeg

6 kg

Szín

Szénfekete (PH 10736) és ezüst
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