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Uiterst compacte digitale versterker van 2 x 25 W (RMS) bij 8 ohm
2 stereo-ingangen (ingang 1 herhaald op de voor- en achterkant)
IR-afstandsbediening inbegrepen

Dankzij de toepassing van de nieuwste chiptechnologie
voor digitale versterkers met lage impedantie levert de
nieuwe Techconnect-versterkermodule een indrukwekkende
2 x 25 W RMS (bij 8 ohm), maar past deze desondanks in
een Techconnect-module met dubbele ruimte. Geschikt voor
vergaderzalen, musea en presentatieruimten.

Ingang op voorpaneel
Er zijn twee ingangen aan de achterkant beschikbaar met
afneembare phoenix-connectors. Ingang 1 is voor het gemak ook
op het voorpaneel beschikbaar via een ministekkeraansluiting.
Deze half-normale ingang verbreekt tijdens gebruik de verbinding
met de aansluiting op de achterkant.

Versterker van klasse D
Digitale versterkers gebruiken geen stroom, behalve wanneer ze
versterken. Dus zelfs op vol volume, behalve wanneer er input
wordt ontvangen, staat de versterker uit. Een ander voordeel is dat
digitale versterkers koud kunnen functioneren, waardoor er geen
groot koellichaam nodig is

Aansturing van vier luidsprekers
Laat u niet misleiden door het formaat: de Techconnect-versterker
produceert tot max. 4 ohm belasting en dat betekent dat u tot vier
luidsprekers van 8 ohm (of twee luidsprekers van 4 ohm) kunt
aansturen.

Voorinstelling geheugen
Standaard zal de Techconnect-versterker als de stroom wordt
ingeschakeld, aan gaan en de meest recente instellingen opnieuw
laden. Voor hospitality-toepassingen kan het apparaat zo
ingesteld worden dat het terugkeert naar een vooraf ingestelde
ingang en niveau bij inschakeling - bijvoorbeeld in gastenkamers
in hotels.

Drukknop
Door een eenvoudige bedieningsinterface is het product
gemakkelijk in gebruik. Druk de knop lang in om het apparaat in of
uit te schakelen. Druk de knop kort in om de ingang te wijzigen.

Afstandsbediening
Er wordt een afstandsbediening meegeleverd en aan de voor- en
achterkant bevinden zich IR-ontvangers voor integratie met een
regelsysteem, zoals de Techconnect Control. NB: deze versterker
heeft geen tooninstellingen. Op de vervangende
afstandsbedieningen van Vision zitten toonknoppen, maar deze
functioneren niet met dit product.

Eenvoudig te installeren en te demonteren
Een robuuste module die eenvoudig te installeren en te verwijderen
is en kan worden losgekoppeld van de voorkant. Door de
afneembare phoenix-connectoren kunnen ook niet-technici het
apparaat indien nodig gemakkelijk demonteren.

Meegeleverde kabels
Inclusief luidsprekerkabel. Voor aansluiting op de achterkant van
naastgelegen invoermodules op de Techconnect worden korte
invoerkabels meegeleverd.

Veilig
Ideaal voor wanneer u geen meubel hebt waarop u de versterker
kunt plaatsen. Omdat het apparaat aan de wand moet worden
gemonteerd, is het veel minder opvallend voor dieven.

Binnen handbereik
Het product kan op elke plek in de ruimte worden neergezet,
waardoor het perfect is voor cursusruimten, directiekamers en
klaslokalen.
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Geïntegreerde Techconnect-familie
Inclusief enkele contactdoos en afwerkplaat. U kunt de
versterkermodule ook in een dubbele contactdoos plaatsen met
andere Techconnect-modules.

SPECIFICATIES

AFMETINGEN VERSTERKERMODULE
42 x 64 x 36mm

AFMETINGEN CONTACTDOOS
86 x 86 x 45mm

AFMETINGEN AFWERKPLAAT
86 x 86 x 8mm

AFMETINGEN MET VERPAKKING
240 x 205 x 63mm

GEWICHT VERSTERKER
63 gram

GEWICHT MET VERPAKKING
1,1 kg

KLEUR
wit

INGANGEN
2 stereo-ingangen via afneembare phoenix-connectoren

2 X 25 W BIJ 8 OHM

TOTALE HARMONISCHE VERVORMING
minder dan of gelijk aan 1% (20Hz~22kHz)

FREQUENTIERESPONS (LIJN IN)
80Hz~22kHz(±2dB)

SIGNAAL-RUISVERHOUDING (LIJN IN)
meer dan of gelijk aan 98 dB (klasse A)

CLASSIFICATIE INGANGSNIVEAU/IMPEDANTIE
Lijn in 500 mV / 50 kΩ

STROOMVERBRUIK (NOMINAAL)
minder dan of gelijk aan 50W

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
1 enkele contactdoos 1 kader voor één aansluiting 2x ingangskabel
150 mm 2x niet-afgeschermde luidsprekerkabel, lengte 5 m 1x
afstandsbediening met batterijen

VOEDING
100-240 V 50/60 Hz AC externe voeding - 15 volt / 4 ampère

TRANSFORMATOR IN LAPTOPSTIJL

BEVAT 4 STROOMSNOEREN VAN 0,5 M (1,6 FT) MET 8-VORMIGE
STEKKER
VK/EU/VS/AU

LENGTE WISSELSTROOMSNOER
4 m

AFMETINGEN TRANSFORMATOR
108 x 50 x 33 mm

GARANTIE
levenslang retourneren

NORMEN
RoHS, AEEA, CE/EMC, C-TICK, FCC, IC, UKCA

CODE ONDERDEELNUMMER GEBUNDELD MET
WANDLUIDSPREKERS
TC3-AMP+SP-1800 [EU SAP: 3692237 / US SAP: 70017401]

CODE ONDERDEELNUMMER GEBUNDELD MET
PLAFONDLUIDSPREKERS
TC3-AMP+CS-1900 [EU SAP: 5356158 / US SAP:

VERVANGENDE IR-AFSTANDSBEDIENING
TC3-AMP RC [EU SAP: 3940956 / US SAP: 12939500]

RESERVE-VOEDINGSEENHEID (PSU)
TC2 P15V4A [EU SAP:3271428/ US SAP: 13445524]
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