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Amplituner 5.1 VK-6360 FM SD USB
BT
Cena brutto

499,00 zł

Cena netto

405,69 zł

Numer katalogowy

6360-WZM

Kod EAN

5907659700266

Producent

Voice Kraft

Opis produktu
Wzmacniacz VK-6360

Wzmacniacz Hi-Fi VK 6360 to jeden z bardziej udanych wzmacniaczy firmy Voice Kraft, posiada bogaty zestaw funkcji i opcji podłączeń co stanowi idealne rozszerzenie istniejących systemów Hi-Fi.

Ten zintegrowany z radiem FM amplituner posiada wbudowany odbiornik B, port USB do odtwarzania plików MP3. oraz Bluetooth zapewniający bezprzewodowy streaming, dzięki której odbiornik Hi-Fi gwarantuje niezawodne przesyłanie dźwięku ze smartfona, komputera PC, tabletu lub laptopa. Aby ułatwić sterowanie, wystarczy skorzystać z pilota, który pozwala na wygodne,
obsługiwanie odbiornika Hi-Fi z pewnej odległości.

2 gniazda mikrofonowe - można stosować do przekazywania komunikatów - w tym samym czasie można odtwarzać muzykę lub teksty z karty micro SD lub odtwarzacza MP3 (odtwarzanie w pętli).

Przejrzysty, kolorowy wyświetlacz zapewnia stały dostęp do aktualnych informacji o odtwarzanej muzyce, stacjach radiowych. Wbudowany procesor DSP zapewnia najlepszą jakość dźwięku w naszym pomieszczeniu. Wzmacniacz umożliwia podłączenie kolumn w system 5.1 lub 2.0, wyjście na subwoofer pozwala dodać systemowi dodatkowe głębokie i mocne basy.
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Właściwości:

- Złącza: 1 x wejście audio RCA -AUX

1 x wejście audio RCA -DVD/CD

5 x wejść audio RCA z zewnętrznego dekodera 5.1

2 x wyjście audio RCA sygnału na subwoofery aktywne

5 x wyjście głośnikowe systemu 5.1 na głośniki:

2 x frontowe, 2 x satelity, 1 x centralny

1 x wyjście głośniki subwoofer pasywny

port USB do odtwarzania plików MP3/FLAC/WAV

- Bluetooth 4.0 do bezprzewodowego przesyłania muzyki

- Wbudowany procesor DSP (Matrix, Disco, Pop, Hall, Classic, Live, Off)

- Cyfrowy system KARAOKE

- Pilot zdalnego sterowania

Radio FM z możliwością zaprogramowania 20 stacji

Wzmacniacze są w firmowych kartonach, które pakujemy w dodatkowe kartony aby maksymalnie zabezpieczyc je na czas transportu.

Załączony pilot pozwala na wygodne, obsługiwanie wszystkich funkcji
amplitunera bez ruszania się z kanapy.
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2 x 80W frontowe
Moc wyjściowa nominalna
2 X 30W satelity
Moc wyjściowa nominalna
1 x 30W centralna
Moc wyjściowa nominalna
1 x 80W subwoofer
Moc wyjściowa nominalna
20 - 20.000 Hz
Pasmo przenoszenia
+/-15dB (12kHz)
Regulacja barwy tony wysokie
+/-15dB (80Hz)
Regulacja barwy tony niskie
4-8 Ohm
Impedancja

Zniekształcenia harmoniczne
1 (MIC VOL) 2( MIC VOL)
Regulacja poziomu mikrofonów:
BASS, TREBLE, ECHO
Regulacje dla wejść mikrofonowych
12V/230V
Zasilanie
Rozmiary

43 x 32 x 12 cm
9 kg

Waga wysyłkowa
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