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Ampli�cador digital 2 x 25 W (RMS) a 8 Ohm extremamente pequeno
2 entradas estéreo (a entrada 1 é duplicada nas partes dianteira e traseira)
Telecomando por IV incluído

Ao utilizar a tecnologia de chip do ampli�cador digital de
baixa impedância mais recente, o novo módulo
Techconnect Amp garante uma incrível potência de 2 x 25
W RMS (a 8 Ohm), mas cabe no espaço de um módulo
Techconnect de espaço duplo. Adequado para espaços de
reuniões, museus e salas para apresentações.

Entrada no painel dianteiro
Existem duas entradas na parte traseira com conectores phoenix
amovíveis, mas a entrada 1 também está duplicada no painel
dianteiro com uma entrada minijack, para maior comodidade.
Esta entrada “seminormalizada” desliga o terminal traseiro
quando está a ser usada.

Ampli�cador de Classe D
Os ampli�cadores digitais só consomem energia quando estão
em utilização; assim, mesmo com o volume no máximo, estão
efetivamente desligados, a menos que estejam a receber sinal de
entrada. Os ampli�cadores digitais também têm a vantagem de
funcionar sem aquecerem, pelo que não é necessário um
dissipador de calor volumoso.

Potência para quatro altifalantes
Não se deixe enganar pelo tamanho: o Techconnect Amp pode
gerar uma carga de 4 Ohm, o que lhe permite alimentar até quatro
altifalantes de 8 Ohm (ou dois altifalantes de 4 Ohm).

Memória prede�nida
Por prede�nição, quando a alimentação é ativada, o Techconnect
Amp liga-se e retoma as de�nições mais recentes. Para aplicações
de hotelaria – por exemplo, em quartos de hotéis –, pode ser
de�nido para voltar a uma entrada e um nível prede�nidos sempre
que for ligado.

Botão tátil
A interface de controlo simples e clara torna o produto fácil de
usar; para ligar e desligar, prima o botão continuamente. Para
alterar a entrada, prima brevemente o botão.

Telecomando
Está incluído um telecomando e os recetores de IV estão
posicionados nas partes dianteira e traseira, para integração com
um sistema de controlo como o Techconnect Control. Nota: este
ampli�cador não permite controlo de tom. Os telecomandos
independentes da Vision têm botões de tom, mas não são
compatíveis com este produto.

Fácil de instalar e desinstalar
Um módulo robusto que é fácil de instalar ou de retirar e de
desligar a partir da parte dianteira. Os conectores phoenix
amovíveis permitem a desinstalação muito fácil pelos utilizadores
�nais, se necessário, mesmo que não sejam técnicos.

Cabos incluídos
Estão incluídos um cabo para altifalante e cabos de entrada
curtos, para ligação à parte traseira dos módulos de entrada
adjacentes no Techconnect.

Seguro
Ideal para quando não dispõe de mobiliário onde apoiar o
ampli�cador e, por ser montado na parede, é um alvo menos
óbvio para roubo.

Sempre à mão
Pode ser posicionado em qualquer lugar da sala, tornando-o
perfeito para salas de formação, salas de direção e salas de aula.
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Família Techconnect integrada
Inclui uma caixa de derivação para �cha simples e um caixilho ou,
em alternativa, pode montá-lo num caixilho para �cha dupla com
outros módulos Techconnect.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES DO MÓDULO DO AMPLIFICADOR
42 x 64 x 36mm

DIMENSÕES DA CAIXA DE DERIVAÇÃO
86 x 86 x 45mm

DIMENSÕES DO CAIXILHO
86 x 86 x 8mm

DIMENSÕES DA CAIXA
240 x 205 x 63mm

PESO DO AMPLIFICADOR
63 gramas

PESO EMBALADO
1,1kg

COR
branco

ENTRADAS
2 entradas estéreo através de conectores phoenix amovíveis

2 X 25 W A 8 OHM

DISTORÇÃO HARMÓNICA TOTAL
igual ou inferior a 1% (20 Hz ~ 22 kHz)

FREQUÊNCIA DE RESPOSTA (ENTRADA DE LINHA)
80 Hz ~ 22 kHz (± 2 dB)

RAZÃO SINAL/RUÍDO (ENTRADA DE LINHA)
igual ou superior a 98 dB (peso A)

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ENTRADA/IMPEDÂNCIA
entrada de linha 500 mV / 50 kΩ

CONSUMO DE ENERGIA (CONDIÇÃO NOMINAL)
igual ou inferior a 50 W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
1 caixa de derivação para �cha simples 1 caixilho para �cha simples
2 cabos de entrada de 150 mm 2 cabos para altifalante não
blindados, 5 m de comprimento 1 telecomando com pilhas

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
100-240 V 50/60 Hz CA Fonte de alimentação externa: 15 V / 4 A

TRANSFORMADOR TIPO PORTÁTIL

INCLUI 4 CABOS DE ALIMENTAÇÃO COM CONECTOR C7/C8 DE
0,5 M
modelos inglês/europeu/americano/australiano

COMPRIMENTO DO CABO DE CC
4 m

DIMENSÕES DO TRANSFORMADOR
108 x 50 x 33mm

GARANTIA
Vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE
RoHS, REEE, CE/EMC, C-TICK, FCC, IC, UKCA

REFERÊNCIA PARA PEDIDO EM CONJUNTO COM OS
ALTIFALANTES DE PAREDE
TC3-AMP+SP-1800 [EU SAP: 3692237 / US SAP: 70017401]

REFERÊNCIA PARA PEDIDO EM CONJUNTO COM OS
ALTIFALANTES DE TETO
TC3-AMP+CS-1900 [EU SAP: 5356158 / US SAP: ]

TELECOMANDO POR IV INDEPENDENTE
TC3-AMP RC [EU SAP: 3940956 / US SAP: 12939500]

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INDEPENDENTE (PSU)
TC2 P15V4A [EU SAP:3271428 / US SAP: 13445524]
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