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Meget lille 2 x 25 W (RMS) digital forstærker på 8 ohm
2 x stereoindgange (Indgang 1 er duplikeret foran og bagpå)
IR-fjernbetjening medfølger

Med den allernyeste chipteknologi til digitale forstærkere
med lav impedans har det nye Techconnect Amp-modul en
effekt på hele 2 x 25 watt RMS (på 8 ohm), men passer ind i
et dobbelt Techconnect-modul. Egnet til mødelokaler,
museer og præsentationslokaler.

Indgang via frontpanel
To indgange er forbundet til bagsiden med aftagelige phoenix-stik,
men indgang 1 duplikeres også på frontpanelet med et praktisk
minijack-stik. Denne “halvt normaliserede” indgang afbryder
terminalen bagpå, når den er i brug.

Forstærker i D-klasse
Digitale forstærkere bruger ingen strøm, medmindre de forstærker
et program. Hvis forstærkeren ikke modtager input, er den reelt set
slukket. Digitale forstærkere har også den fordel, at de kan fungere,
selvom det er koldt, så en tyk beskyttelseskappe er ikke nødvendig.

Kan forsyne �re højttalere
Lad dig ikke narre af størrelsen: Techconnect Amp kan klare en
belastning på 4 ohm, hvilket giver dig mulighed for at tænde op til
�re 8 ohm højttalere (eller to højttalere på 4 ohm).

Forudindstillet hukommelse
Når strømmen aktiveres, tændes Techconnect Amp og genoptager
som standard de seneste indstillinger. Til brug inden for hotel- og
restaurationsbranchen kan den indstilles til at vende tilbage til et
forudindstillet input og niveau, når den tændes – f.eks. i
hotelværelser.

Taktil knap
En simpel og tydelig kontrolgrænse�ade gør produktet nemt at
bruge. Brug et langt tryk på knappen for at tænde og slukke. Kort
tryk for at ændre indgang.

Fjernbetjening
En fjernbetjening medfølger, og IR-modtagere er placeret foran og
bagpå til integration med et kontrolsystem som f.eks. Techconnect
Control. Bemærk: Der er ingen tonekontrol med denne forstærker.
Visions ekstra fjernbetjeninger har toneknapper, men de fungerer
ikke sammen med dette produkt.

Nem at installere og a�nstallere
Et robust modul, der er nemt at installere og a�nstallere samt
afmontere på fronten. Aftagelige phoenix-stik giver slutbrugere
uden teknisk viden mulighed for nemt at a�nstallere dem, hvis det
er nødvendigt.

Kabler medfølger
Højttalerkabel medfølger samt korte indgangskabler til tilslutning
bag på tilstødende indgangsmoduler på Techconnect.

Sikker
Ideel, når du ikke har møbler, du kan anbringe en forstærker på, og
da den er monteret på væggen, er den ikke så synlig for evt.
indbrudstyve.

Lige ved hånden
Kan anbringes overalt i lokalet, hvilket gør den perfekt til
træningslokaler, konferencelokaler og klasseværelser.

Integreret Techconnect-familie
En single-gang bagboks og surround medfølger. Du kan også
montere den i en double-gang surround med andre Techconnect-
moduler.
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SPECIFIKATIONER

MÅL PÅ FORSTÆRKERMODUL
42 x 64 x 36mm

MÅL PÅ BAGBOKS
86 x 86 x 45mm

MÅL PÅ SURROUND
86 x 86 x 8mm

PAKKESTØRRELSE
240 x 205 x 63 mm

FORSTÆRKERENS VÆGT
63 gram

VÆGT MED EMBALLAGE
1,1 kg

FARVE
hvid

INDGANGE
2 x stereoindgange via aftagelige Phoenix-stik

2 X 25 W VED 8 OHM

TOTAL HARMONISK FORVRÆNGNING
mindre end eller lig med 1 % (20 Hz~22 kHz)

FREKVENSRESPONS (INDGANG)
80 Hz~22 kHz (±2 dB)

SIGNAL TIL STØJFORHOLD (INDGANG)
mere end eller lig med 98 dB (A-vægtet)

INDGANGSNIVEAU/IMPEDANS
Indgang 500 mV /50k Ω

STRØMFORBRUG (SPÆNDINGSBETINGELSER)
mindre end eller lig med 50 W

MEDFØLGENDE TILBEHØR
1 x single-gang bagboks 1 x single-gang surround 2 x 150 mm
indgangskabler 2 x uafskærmet højttalerkabel på 5 m 1 x
fjernbetjening med batterier

STRØMFORSYNING
100-240 V 50/60 Hz vekselstrøm ekstern strømforsyning – 15 volt/
4 amp.

TRANSFORMER I LAPTOP-STIL

INDEHOLDER 4 X 0,5 M FIGUR-8-STRØMKABLER TIL
Storbritannien/EU/USA/Australien

DC-LEDNINGENS LÆNGDE
4 m

TRANSFORMERENS MÅL
108 x 50 x 33 mm

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDER
RoHS, WEEE, CE/EMC, C-TICK, FCC, IC, UKCA

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE SAMPAK MED
VÆGHØJTTALERE
TC3-AMP+SP-1800 [EU SAP: 3692237 / US SAP: 70017401]

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE SAMPAK MED
LOFTSHØJTTALERE
TC3-AMP+CS-1900 [EU SAP: 5356158 / US SAP: ]

EKSTRA IR-FJERNBETJENING
TC3-AMP RC [EU SAP: 3940956 / US SAP: 12939500]

EKSTRA STRØMFORSYNINGSENHED (PSU)
TC2 P15V4A [EU SAP: 3271428/ US SAP: 13445524]
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