
A-2000D Series
Dòng tăng âm số

Tư vấn giải pháp và mua hàng chính hãng: 
https://toavietnam.net/ - 0944750037(zalo, imessage) 



Quét QRcode để truy cập trực tiếp thông tin sản phẩm và
hướng dẫn sử dụng mới nhất trên website http://toa-vn.com

A-2000D Ser ies
A-2000D là  dòng  tă ng  âm  số liền  mixer  hiệu  nă ng  cao, ph ù  hợ p cho việc  phá t  t hông  báo hoặc phá t  nhạc nền  tạ i  t r ườ ng  
học, vă n  phòng, cửa  hà ng, nhà  má y, nhà  t hờ  và  các  phòng  họp lớ n.

www.toa-vn.com
TOA Electronics Vietnam Co., LtdLike us on Facebook

facebook.com/ToaVietNam
TEV_BRO_003_01_01

Thông số kỹ  thuậ t
Tăng âm số
Nguồn điện
Công suất
Công suất tiêu thụ
Đáp tuyến tần số
Độ méo 
Ngõ vào

Ngõ ra

Nguồn Phantom
Tỷ lệ S/N
Điều chỉnh âm sắc
Ngắt tiếng
Đèn hiển thị
Vật liệu
Kích thước
Khối lượng

220 - 240 V AC, 50/60 Hz

50 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Nhỏ hơn 1% tại 1 kHz, tại 1/3 công suất ra

MIC 1 - 3: -60 dB*, 600 Ω, cân bằng, kiểu giắc thoại
AUX1, 2: -20 dB*, 10 kΩ, không cân bằng, kiểu giắc hoa sen (RCA)

Ngõ ra loa: cân bằng (floating) / Ngõ ra ghi âm: 0 dB*, 600 Ω, không cân bằng, kiểu giắc RCA
DC +21 V (MIC 1)

Trên 60 dB
Bass: ±10 dB tại 100 Hz / Treble: ±10 dB tại 10 kHz

MIC 1: ngắt âm lượng ngõ vào của tín hiệu khác có thể tuỳ chỉnh từ 0 - 30 dB
Báo nguồn, báo tín hiệu và báo tín hiệu ngưỡng đỉnh

Mặt trước: nhựa ABS màu đen / Vỏ: théo tấm, màu đen
420 (R) x 100.6 (C) x 280.3 (S) mm

A-2030D A-2060D A-2120D A-2240D

30 W 60 W 120 W 240 W
12 W 16 W 30 W 48 W

4 kg 4.6 kg 4 kg

Trở kháng cao: 330 Ω (100 V) Trở kháng cao: 167 Ω (100 V) Trở kháng cao: 83 Ω (100 V) Trở kháng cao: 42 Ω (100 V)

・ 3 ngõ vào cho Micro, 2 ngõ vào AUX và  1 ngõ ra  cho ghi  âm.

・ Ngõ ra  loa  t rở  k há ng  cao (100 V).

・ Điều  chỉnh  âm  sắc  độc lậ p cho cả  hai  tầ n  số t hấ p và  tầ n  số cao.

・ MIC 1 với  nguồn  pha n tom  và  ch ức nă ng  ngắ t  t iếng  ngõ vào k hác k hi  được kích  hoạ t.

・ Giới  hạ n  dòng  để  ngă n  chặ n  hiện  t ượ ng  q uá  tả i  dòng  điện.

・ Giới  hạ n  nhiệt  để  bảo vệ  t ra nsistor  và  biến  á p k hỏi  q uá  nhiệt.

Đặc t ính  kỹ  thuậ t

Loa nén  trở kháng cao
100V Line

Loa cột  trở kháng cao
100V Line

Micro tụ  điện

Micro điện động

Micro điện động

Ipod, điện thoại
hoặc PC

Thiết  bị
ghi âm

Bộ thu sóng radio hoặc 
đầu phát  CD Player

Ví  dụ  về kết  nối  thiết  bị
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