Natura nas kocha. Ty również pokochasz nowe JBL Commercial.
Produkty JBL Commercial stworzone są by dostarczać
najlepszą jakość dźwięku będąc jednocześnie
przyjaznymi naturze.
Dlatego nasza nowa linia wzmacniaczy miksujących
o wysokości 1U powstała w zgodzie z inicjatywą
GreenEdge.

Ponadto cała linia produktów charakteryzuje się
minimalnym pod względem gabarytów wzornictwem.
Dzięki technologii DriveCore wzmacniacze Commercial
zużywają mniej prądu i wydzielają mniej ciepła dzięki
czemu są ciche bo nie używają wentylatorów.
Bycie „zielonym” nigdy nie brzmiało tak dobrze!

JBL® Commercial
Mixer-Amplifiers

Idealne do instalacji w sklepach,
restauracjach, barach, klubach fitness
i wszędzie tam, gdzie potrzeba
lekkich, niewielkich i wydajnych
wzmacniaczy, generujących niewiele
ciepła.

Specyfikacja
CSMA180

CSMA1120

CSMA240

CSMA280

CSMA2120

80W

120W

40W

80W

120W

Ilość wejść

4

4

8

8

8

Ilość wyjść

1

1

2

2

2

Moc wyjściowa

Wzmacniacze miksujące
Commercial zarabiają na siebie,
ponieważ wykonane zostały zgodnie
z inicjatywą GreenEdge i oszczędzają
Twoją energię elektryczną.

Czułość wejścia

0,775Vrms / 8Ω

0,775Vrms / 8Ω

0,775Vrms / 8Ω

0,775Vrms / 8Ω

0,775Vrms / 8Ω

Phantom Power

27VDC

27VDC

27VDC

27VDC

27VDC

Wejście
priorytetowe

tak

tak

tak

tak

tak

Konfigurowalne
wyjścia

nie

nie

tak

tak

tak

Estetyczne wzornictwo i logiczny
panel przedni zapewniają prostotę
użycia.

Zakres zasilania

100-240V,
50/60 Hz

100-240V,
50/60 Hz

100-240V,
50/60 Hz

100-240V,
50/60 Hz

100-240V,
50/60 Hz

Wymiary
(WxSzxGł)

43.3 x 218.5
x 303.4mm

43.3 x 218.5
x 303.4mm

43.3 x 218.5
x 303.4mm

43.3 x 218.5
x 303.4mm

43.3 x 218.5
x 303.4mm

Standardowe cechy
	Obudowa 1U i cicha praca brak wentylatorów

Waga
Akcesoria
w zestawie

Podświetlone regulatory
umożliwiające obsługę nawet
w ciemności
Złącza typu Euro-block
Niezależne sterowanie wysokich
i niskich częstotliwości dla każdego
kanału wyjściowego
Praca 70V/100V bez potrzeby
dodawania transformatorów

Phantom Power

•
•

Trzy lata gwarancji

(1.7” x 8.6” x 11.9” )

(1.7” x 8.6” x 11.9” )

(1.7” x 8.6” x 11.9” )

4,6 kg

4,6 kg

4,6 kg

4,6 kg

4,6 kg

uszy rackowe

uszy rackowe

uszy rackowe

uszy rackowe

uszy rackowe

DriveCore to setki elementów znanych
dotychczas, klasycznych wzmacniaczy
zastąpionych jednym, małym procesorem,
który gwarantuje:
•

Konfigurowalne wyjścia

(1.7” x 8.6” x 11.9” )

GreenEdge by HARMAN

Technologia DriveCoreTM

Zdalne sterowanie przy pomocy
sterowników ściennych JBL CSR-V
Wejście priorytetowe

(1.7” x 8.6” x 11.9” )

Niezawodność (ograniczenie użycia setek
klasycznych części)
Znacznie niższe zużycie energii elektrycznej
Wyższą jakość i najlepszy w swojej klasie
stosunek sygnał-szum.

Wyprodukowane zgodnie z inicjatywą
GreenEdge wzmacniacze JBL Commercial to:
•
•
•
•

Zgodność ze standardem ROHS
Wykorzystanie surowców wtórnych
w produkcji
Niska waga i małe rozmiary
minimalizują koszty transportu
Małe zużycie energii i niska emisja
temperatury

