Produktblad
Mipro MA-303SB 8A-D Wireless
Mipro MA-303SB 8A-D Wireless Uppladdningbar,
portabel, trådlös högtalare med Bluetooth
Mipro MA-303SB en trådlös presentations- och
talanläggning med Bluetooth för trådlös strömning av
musik/audiosignaler, kan användas batteridrivet, även med
ingång för vanliga mikrofoner.
Högtalaren är 2-vägs med 5" bas och hornladdad 1"
diskantdriver. Det effektiva slutsteget arbetar i klass D
med en maxeffekt av 60W och ger ett kraftfullt och rent
ljud, dessutom har den en limiter som minskar risken för
distorsion. Efter att basenheten har laddats upp kan
enheten gå på batteridrift c:a 8-10 timmar. Med sin låga vikt
på bara 2,4 kg (inkl bartteri), är MA-303 enkel att
transportera och bära med sig. Högtalaren kan också
monteras på ett standard mikrofonstativ.
Den trådlösa mikrofonmottagaren arbetar i frekvensgrupp
8A-D (823MHz - 832MHz), som är licensfri. En talare alt.
presentatör kan då arbeta ostört utan att vara beroende av
varken mikrofonkablage, tillstånd eller tillgång till 230V.
<strong>
Vid trådlös användning behöver man komplettera med
handsändare eller ficksändare (ACT-32H resp. ACT-32T).
</strong>
<ul> <li> Spänning: 100V-240VAC alt. internt
batteri </li>
<li> Vikt (inkl. internt batteri): 2,4 kg </li>
<li> Dimension: 210 × 276 × 165 mm </li>
<li>
Frekvensomfång: 50 Hz~18 kHz </li>
<li>
Frekvensområde/UHF: 8A-D (823-832MHz) </li>
<li>
THD: mindre än 1% </li>
<li> Bestyckning: 5" bas, 1"
diskantdriver </li>
<li> Maxeffekt: 60W </li>
<li>
Laddningstid: Upp till 4 timmar (automatic charging
management) </li>
<li> Standby: Upp till 11 timmar
</li>
<li> Extern ingång/mik: 1 x mik (6,3mm) </li>
<li> Extern ingång/line: 1x3,5mm + Bluetooth + USB </li>
</ul>
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