
AV-1800 2 x 25w Digital Ampli�er
vav.link/da/av-1800 AV-1800 EU SAP: 4262711 US SAP: 12928309

2 x 25 w RMS (ved 8 ohm) lavimpedans digital effektforstærker
3 x stereoindgange / 1 x Stereo præ-udgang / 1 x balanceret mikrofonindgang med fantomstrøm
Bluetooth-indgang
IR-fjernbetjening medfølger, RS-232-kontrol

Den forbedrede AV-1800 er kompakt og har en simpel
brugergrænse�ade med blot to knapper, der skal drejes for
at justere og skubbes for at skifte. Den har et udvalg af
indgange – herunder Bluetooth og mikrofonindgang –
hvilket gør den egnet til mødelokaler, små auditorier, aulaer
og mindre kirker.

SPECIFIKATIONER

Bluetooth
Forstærkeren kan automatisk skifte til Bluetooth-kilden, når den
parres. Bluetooth kan omdøbes, og pinkoden kan ændres ved at
tilslutte en pc (se softwarelinket nedenfor).

Mikrofonindgang
Den anvender en professionel XLR-konnektor, og indgangen er
“balanceret” til at fjerne elektromagnetisk støj, som induceres på
lange kabler. Mikrofonindgangen har “fantomstrøm” – en
spænding, som kræves af kondensatormikrofoner såsom
talerstolsmikrofoner.

RS-232
Den kan styres af en kontrolenhed, såsom Techconnect Control via
IR eller RS-232. Den leveres også med en IR-fjernbetjening, hvilket
giver brugeren mulighed for at justere bas og diskant og direkte
valg af indgang.

D-klasse
En effektiv forstærkerchip i Digital-klasse reducerer drastisk
strømforbruget, især under standby.

3 x stereoindgange
Tre stereoindgange accepterer input fra en bred vifte af kilder
såsom computere (via jackstikket til hovedtelefoner), tablets eller
telefoner. 2 af disse indgange fungerer via 2 phono-konnektorer
(RCA) på bagpanelet. Indgang 3 fungerer via en 3,5 mm
minijackkonnektor og duplikeres på front- og bagpanelerne for
nem adgang.

Linjeudgang
En præ-udgang på linjeniveau på bagpanelet omgår den interne
forstærker. Den kan tilsluttes til en større forstærker eller aktive
højttalere. Det er post-mix, hvilket betyder, at enhver justering af
lydstyrken på frontpanelet påvirker udgangsniveauet.

Automatisk standby
Hvis forstærkeren ikke opfanger noget input, vil den automatisk gå
i standby-tilstand. Når den registrerer input, genaktiveres den.
Automatisk standby kan deaktiveres.

Monteringsmuligheder
Valgfri monteringshardware medfølger for at give mulighed for
kabelforbinding enten til en projektorloftsbjælke eller på en bænk.
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FORSTÆRKERENS MÅL
253 x 253 x 45 mm / 9,96″ x 9,96″ x 1,77″ (bredde x dybde x højde)
uden indstillingsknapper og konnektorer

PAKKESTØRRELSE
415 x 230 x 80 mm / 16,34″ x 9,06″ x 3,15″

FORSTÆRKERENS VÆGT
2,0 kg / 4,4 lb

VÆGT MED EMBALLAGE
2,4 kg / 5,3 lb

FARVE
Hvid

INDGANGE
3 x stereoindgange via 2 x phono-konnektorer (RCA) / 1 x 3,5 mm
minijack 1 x Bluetooth-indgang 1 x mikrofonindgang via balanceret
XLR

UDGANGE
1 x stereoudgang på linjeniveau via phono-konnektorer (post-mix)

2 X 25 W VED 8 OHMS

TOTAL HARMONISK FORVRÆNGNING
<1%

FREKVENSRESPONS (INDGANG)
20 Hz ~ 20 kHz

SIGNAL-TIL-STØJ-FORHOLD (INDGANG)
75dB

INDGANGSNIVEAU/IMPEDANS
indgang 800~900 mV/47 k ohms

DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE
0 til +40 °C

STRØMFORBRUG (DRIFTSBETINGELSER)
<=125 W

DEAKTIVERING AF FANTOMSTRØM
via internal jumper

FANTOMSTRØM
21V

MEDFØLGENDE TILBEHØR
1 x 2-phono til 2-phono-kabel 2 m langt 1 x 3,5 mm til 3,5 mm
ministik-kabel 2 m langt 2 x uafskærmet højttalerkabel på 5 m 1 x
britisk C7 8-talskabel på 1,8 m 1 x europæisk C7 8-talskabel på 1,8
m 1 x australsk C7 8-talskabel på 1,8 m 1 x amerikansk C7 8-
talskabel på 1,8 m 1 x fjernbetjening (batteri medfølger: CR2025 3V
Li-Mn) 1 x Stativbeslag 1 x Loftsstang og vægbeslag

STRØMFORSYNING
100~240 V intern strømforsyning

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER
RoHS, WEEE, CE/EMC, CE/LVD, RCM_SDOC, FCC_BT3.0,
FCC_BT4.0, CE-RED

EKSTRA IR-FJERNBETJENING
AV-1800 RC

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE
AV-1800 [EU SAP: 4262711 / US SAP: 12928309] eller AV-1800+CS-
1900 pakke [EU SAP: 5356157 / US SAP: ] eller AV-1800+SP-1800
pakke [EU SAP: 4363209 / US SAP: 70017411]
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