MWP 1

Pack para difusão de musica ambiente

Radio FM
USB

Bluetooth

MWP 1 é um sistema completo para difusão de som ambiente
composto por um amplificador compacto com FM e leitor de MP3,
dois altifalantes e um controlo remoto.

Amplificador

Este sistema é muito adequado para escritórios, salas de aula,
quartos de hotel, e residências privadas, uma vez que a instalação
é rápida e completamente autónoma.
O amplificador de parede (Classe D) tem uma potência de 2 x 5 W
(8 Ω) e permite a escolha de várias fontes de entrada: entrada
USB para MP3 (o conetor USB está disponível na parte inferior do
amplificador), conexão Bluetooth ou sintonizador FM.
O display LCD retro iluminado exibe informações completas, incluindo
a identificação e o tempo da faixa MP3 que está a ser lida da entrada
MP3 ou da ligação por Bluetooth .
Os botões frontais no amplificador permitem navegar entre as faixas,
selecionar as estações de rádio e ajustar o volume.
Com o pack é fornecido ainda uma caixa para encastrar o amplificador
na parede.

Caracteristicas

Dados Técnicos
Potencia :
Resposta de frequência:
THD:
Controlo remoto:
Bateria:
Altifalantes:
Display:
Entrada USB:
EQ Control:
Ligadores por parafuso:
Frequency Response:
Alimentação:
Dimensões:
Peso:

MWP 1
2 x 5W.
20 Hz - 20 kHz.
0,03%.
Alcance máximo de 10m em linha.
250 Ω / 1.1 mV / - 56.95 dBu.
5” de 8Ω

- Amplificador para música de ambiente.
- Fácil instalação e totalmente autónomo.
- Múltiplas fontes de entrada: USB e conectividade Bluetooth
para leitura de ficheiros MP3, e sintonizador FM.
- 12 memórias para estações de rádio.
- Display LCD para exibir informações sobre a faixa.
- Controle remoto.
- 2 altifalantes de 5W
- Uma caixa para encastrar o amplificador

LCD com a dimensão de 34 x 27mm.
Na parte inferior do amplificador
Rock, POP, Classic, Jazz e Normal.
Para alimentação e saidas altifalantes.
80 Hz - 18 kHz +/- 3 dB.
230 V AC, 50 Hz.
86 x 86 x 60 mm.
500g
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