[Ausschreibung]
TXA-604/SW
Przenośny system wzmacniający,
z wbudowanym podwójnym odbiornikiem bezprzewodowym w technologii UHF PLL.
• Zasilanie sieciowe lub z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora żelowego 12V/7.2Ah (czas pracy do
10h), wbudowana automatyczna ładowarka
• Doskonały jako zestaw przenośny np. podczas promocji, wykładów, itp.
• Możliwość wyboru 2 x 16 częstotliwości UHF (863.1-864.9 MHz)
• Cyfrowy wzmacniacz mocy
• Obudowa z wytrzymałą powłoką z poliuretanu
• 2-drożny zestaw głośnikowy bass-reflex, 20cm (8", FAITAL) głośnik basowy oraz 25mm (1") wysokotonowy
tubowy
• 1 wejście Combo mikr. (XLR)/linia (6.3mm), regulacja wzmocnienia, 3-punktowy korektor barwy
• 1 wejście liniowe stereo (RCA), regulacja wzmocnienia, 2-punktowy korektor barwy
• Regulowana funkcja talkover
• Wyjście audio (RCA) do podłączania innych systemów TXA-624CD/SW lub TXA-604/SW
• Gniazdo SPEAKON (4Ω) do podłączania zewn. głośnika TXB-602/SW
• Gniazdo na statyw
• W komplecie praktyczna torba na ramię, której nie trzeba zdejmować podczas pracy urządzenia
Odpowiednie mikrofony lub nadajniki kieszonkowe: TXA-800HSE lub TXA-800HT, dostępne jako wyposaż.
dodatk.
Nie wymaga licencji w krajach UE.
Specyfikacja:
Moc znamionowa RMS

50 W

Moc szczytowa (peak)

75 W

Pasmo przenoszenia

50-18 500 Hz

Częstotliwość nośna

863.1-864.9 MHz

Zasięg

≈ 30 m

Wejścia

4.5 mV, XLR (mic),
30 mV, 6.3 mm jack (line),
200 mV, RCA (line)

Korektor, niskie

±12 dB/55 Hz

Korektor, średnie

±6 dB/1 kHz

Korektor, wysokie

±8 dB/10 kHz

Zasilanie

~ 230 V/50 Hz/60 VA,
rech. batt. 12 V/7.2 Ah

Dopuszcz. temp. otoczenia

0-40 °C

Wymiary

235 x 450 x 280 mm

Waga

9.7 kg

Połączenia

1 x XLR (mic),
1 x 6.3 mm jack (line),
1 x RCA L/R (line),
1 x RCA L/R (mix out, link),
1 x SPEAKON (ext. speaker)

Marka:
Typ: TXA-604/SW
Quantity: 1
Packing dimensions (W x H x L): 0.32 x 0.5 x 0.36 m
Gross weight: 12.87 kg
Net weight: 11.78 kg
Item weight (w/o accessories): 9.7 kg
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