
Anexa 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE: 

 

o mixer activ cu amplificare 6 canale, Bluetooth / USB – 1 bucată 

Scurtă descriere: 

 Control simplu - mixer pentru muzicieni amatori și studiouri  

 Procesor multi-FX cu 24 biți, cu 16 presetări  

 Streaming audio - inclusiv receptor Bluetooth  

 Redare fișiere MP3 - player USB cu afișaj digital  

 Versatil cu dimensiuni mici  

Detalii produs: 

 6 intrări de microfon simetrice / intrări de linie (conector XLR / 6,3 mm) 

 Procesor multi-FX de 24 de biți cu 16 presetări 

 Ieșiri principale stereo echilibrate (mufă de 6,3 mm) 

 Comutator separat pentru fiecare canal (PFL) 

 Pornire / oprire pentru fiecare canal 

 Tonuri mari, medii și joase reglabile pentru fiecare canal 

 FX reglabil, pan, volumul trim pentru fiecare canal 

 Ieșiri principale stereo echilibrate (mufă de 6,3 mm) 

 Căști separate și ieșiri stereo de înregistrare 

 Egalizator pe 7 benzi 

 Amplificator integrat 2 x 200 W RMS 

 Player USB integrat cu afișaj digital 

 Receptor bluetooth pentru streaming audio 

 Contor LED VU și LED-uri de vârf 

 Sursă de alimentare Phantom +48  

 Design de masă 

 Sursa de alimentare: 220-240V ~ 50/60 Hz 

 

o CD player cu USB - 2 bucăți 

Scurtă descriere: 

 CD player cu USB și redare iPod pentru varietate de redare muzică într-o 

singură componentă. 

 Accepta CD-uri standard precum și discuri MP3, permițând ore de redare de pe 

un singur disc. 

 Portul USB de pe partea din față permite înregistrarea și redarea melodiilor 

preferate la un MP3 player. 

 Conexiune audio digitală de la iPod prin Cablu USB DS-7 (nu este inclus),   

 Încărcare baterie iPod/iPhone în timpul redării 

 Butoanele de pe panoul frontal navighează prin subfoldere pentru a găsi 

muzica. 

 Telecomandă inclusă 



 

 

Detalii produs: 

 

Putere (W): 2.0Vms (RCA) 

Frecvența de răspuns: 
Înregistrare: 20-15kHz 

Playback: 20-20kHz (+/12 dB) 

Raport semnal/zgomot 

audio: 
> 100 dB 

Funcții: CD, USB/iPod 

Conectori: 

1 x Căști Out Jack 6.3mm 

Analog Audio Out (RCA, Gold-plated) x 1 

Digital Audio Out (TOS-link Optical) x 1 

Port USB 2.0 frontal 

Putere consumată (W): 25 W 

Accesorii incluse: Telecomandă 

Dimensiuni (W x D x H 

mm): 
85 x 435 x 285 mm 

Greutate (Kg): 4 Kg 

Altele: 

Culoare: Negru 

D/A Converter: BurrBrown PCM1791ADBR 

Distorsiuni (%): < 0.005% (1kHz)  

Încărcare baterie iPod/iPhone în timpul redării 

Înregistrare MP3 de pe CD pe o memorie USB 

MP3 Playback from USB Memory Device 

MP3 Recording from CD to USB Memory 

Device 

Program de redare 32 melodii 

Redare MP3 de pe o memorie USB 

Suportă: CD, CD-R, CD-RW, MP3 

 

Garantia produselor: minim 2 ani. 


