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-  výkon 240 (480) W rms / 100 V s možným rozšířením na 960 W 
rms pomocí dalšího ext. zesilovače

-  5 zón s vlastním nastavením hlasitosti, s možným rozšířením 
na 20 pomocí spec. expandéru

-  2 vstupy Mic konektorem Jack 6,3 nesym., odděleně nastavitel-
ná hlasitost,  vstupní impedance 600 , citlivost 10 mV

-  1 vstup Aux stereo, konektory RCA Cinch, citlivost 0,775 V = 
0 dBm, vstupní impedance 10 k

-  1 vstup Emc stereo, konektory RCA Cinch, pro připojení
emergenčního signálu (nejvyšší priorita)

-  vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB 
(Flash paměti), podpora 2 GB

-  vestavěný DVD přehrávač s podporou Mp3, CD, VCD, DVD 
s volbou typu přehrávání a opakování

-  vestavěný tuner s rozsahy AM 522 - 1611 kHz, FM 87 - 
108 MHz

-  vestavěný plánovač pro 99 událostí s možností kopírování na-
plánovaných událostí. Událost = den + čas + jaký zdroj vybrat 
+ jak přehrát + co přehrát (co naladit) + do které zóny vysílat. 
Možnost naplánovat i celkové zapnutí i vypnutí ústředny.

-  podsvětlený LCD display se zobrazením aktuálního stavu, aktu-
ální a příští události (datum, čas, aktuální zdroj, příští zdroj)

- nastavení kontrastu displeje
-  pod odnímatelným předním krytem se nachází přepínače, fre-

kvenční korektor, potenciometry jednotlivých zón a otočný volič 
pro pohyb v menu

-  přehledná volba zdroje signálu (DVD / Mp3 / FM / AM / MIC / 
AUX) a sepnutí podkresů do zón. Podkresová hudba se tak zby-
tečně nemíchá a v daný okamžik je tak využíván jen jediný zdroj 
podkresové hudby do vybraných zón společně

- vyvedený video signál z DVD konektorem RCA Cinch

- vyvedený výstup na další rozšiřující zesilovač a jeho návrat
-  2 stereofonní výstupy Line Out konektory RCA Cinch, pro na-

hrávání a další zesílení, úroveň 0,775 V = 0 dBm, min. zatěž. 
impedance 1 k

- možnost připojení PC pomocí RS 232 (19 200 b/s)
-  mechanika DVD se šuplíkem, ne štěrbina, a proto nehrozí velké 

poškrábání médií
-  možnost automatického nalazení tuneru, bohaté možnosti

hledání stanic a ukládání do paměti
- prioritní funkce s možností nastavení prahu umlčení
-  připojení spec. přepážkových mikrofonů pro provádění hlášení 

do specifi ckých zón vč. gongu
-  všechny stereo vstupy a zdroje jsou převáděny do mono formá-

tu přímo ústřednou
- 2 pásmový frekvenční korektor ± 10 dB na 100 Hz a 10 kHz
- IR dálkové ovládání ústředny s bohatými možnostmi nastavení
- LED výstupní indikátor úrovně
- vestavěný limiter proti přebuzení ústředny
-  výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, přebuzení, nadměrné-

mu zatížení
- odstup S/N > 60 dB / MIC
- frekvenční rozsah 60 - 18 000 Hz / ± 3 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- automatický přechod do stand-by režimu  se spotřebou jen 5 VA
- pracovní teplota - 10 - 40 °C
- rozměry 480 × 85 (2U) (132 (3U) × 380 mm
- hmotnost 17,1 (20,1) kg

JPA 1243 Kat. č.: 27 879 .........ks

JPA 1483 Kat. č.: 27 892 .........ks

PA 110 přepážkový mikrofon  Kat. č.: 27 880 .........ks

Rodinu kompaktních rozhlasových ústředen s vestavěným přehrávačem uvozuje model JPA 1243. Je to nejkomfortnější model, který 

v sobě zahrnuje vše potřebné – od DVD, USB, Mp3 přes Aux i Mic vstupy, až po komfortní tuner. Ústředna je postavena na digitální 

matici a tak umožňuje naplánovat, co, kdy a do kterých zón se bude přehrávat. Na zadním panelu také nalezneme vstupy pro rozšiřují-

cí zesilovač na větší výkon i speciální vstupy pro napojení nouzového audio signálu. Za zmínku také stojí video výstup z DVD. Ústřed-

na nabízí velký počet vstupů včetně řešení priorit, gongu a připojení vzdáleného ovládacího přepážkového mikrofonu. Byť je ústředna 

určena pro 100 V rozvody, překvapí vás vysokou kvalitou HiFi reprodukce, která není u rozhlasových ústředen obvyklá. Podtrhněme jak 

vysoký komfort obsluhy, tak i robustnost spolu s kvalitou zvuku.

ových ústředen s vestavěným

JPA 1243, 1483 rozhlasové ústředny s vysokou kvalitou reprodukce, komfortní, s plánovačem, 

DVD, CD, Mp3, USB a tunerem, 5zónová, 240 (480) W
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