Produktblad
Hill Audio IMA202V2
Hill Audio IMA202V2 Mixerförstärkare 2x80W/4 ohm,
inbyggd mediaspelare, väggmontage
Hill Audio IMA202V2 är en väggmonterad version på den
populära mixerförstärkaren IMA200, lämplig för installationer där
inget rackutrymme finns tillgängligt.
IMA202V2 är inte bara en förstärkare, den har även inbyggd
mixer samt mediaspelare för USB/MP3 och FM-radio.
Den har även flera funktioner för att kunna integreras med
brandlarm, nödmeddelanden och telefonväxlar (music-onhold).
Det finns också möjlighet att spela upp
reklammeddelanden eller andra typer av meddelande via
den inbyggda "jingle player". Upp till 3 filer kan laddas in
och antingen köras via knapptryckning eller förinställda
tidsintervaller.
Förutom dess högtalarutgångar så finns ytterligare en
zonutgång. Beroende på tillämpningen kan enheten
konfigureras att antingen använda den interna förstärkaren
som en stereoförstärkare med "line out" till extrazonen,
eller att använda den interna förstärkaren som en dubbel
monoenhet, en för Main och en för zonutgången.
* Mediaspelare med FM-radio, MP3 (från USB eller SD,
16GB/2000 filer)
* Spelare för meddelande/reklam med schema-funktion
* 3 st Line in för externa ljudkällor (RCA på baksidan +
3,5mm på fronten)
* 1 st Mic in , med talkover funtion och EQ
* Valbar 80 Hz low-cut på varje förstärkarutgång
* Konventionell kylning utan fläkt, tyst under drift
* Högtalarutgångar med polskruv, sitter under skyddplåt
<ul> <li> Effekt: 2×80W/4 ohm, 2x50W/8 ohm </li>
<li> Frequency response: 20Hz-20kHz +/- 1dB </li>
<li> THD < 0.05% </li>
<li> Damping factor > 300
</li>
<li> Mått: 450x261x45mm LxBxD </li>
<li>
Vikt: 6,1 kg </li>
<li> Högtalarutgång: Polskruv (sitter
under skyddsplåt) </li> </ul>

ST1130960071 Hill Audio IMA202V2 4560 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Ljus, Ljud & Musik HB
Täktåkersvägen 6
785 61 DJURÅS

Tel: 0241-10335
Fax: 0241-51454
Mobil: 070-6650491

Pg: 478 10 71-8
Bg: 210-7878
OrgNr: 916582-0854

Generated : Monday 21st 2019f October 2019 10:42:54 PM at http://www.ljusljudmusik.se

www.ljusljudmusik.com
info@ljusljudmusik.com
Vi innehar F-skattsedel

1 av 1

