Dòng A-5000

TĂNG ÂM SỐ LIỀN MIXER

ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ
GIẢI PHÁP ÂM THANH CÔNG CỘNG
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TOA thấu hiểu rằng nhạc nền cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc kinh doanh, chính vì vậy hệ thống âm thanh
không những cần có kiểu dáng hài hòa, hoạt động ổn định mà chất lượng âm thanh cũng cần phải được chú trọng.
Dòng A-5000 có khả năng giúp bạn tạo nên chất lượng âm thanh tốt, được trang bị bộ xử lý tín hiệu tích hợp với hiệu
quả cao, chất lượng tốt. Dòng A-5000 mang tới sự tin cậy cao với khả năng sử dụng trong khoảng thời gian dài. Thông
qua PC có thể cài đặt EQ chính xác, giúp tăng cường hiệu năng hoạt động và tính bảo mật.
Bạn có thể lựa chọn loại công suất 60 hoặc 120W, phù hợp với các nhà hàng từ nhỏ tới vừa, quán cà phê…

>> Dòng A-5000 có hiệu suất, chất lượng cao, mang đến trải nghiệm tốt dành cho bạn.

>> Đặc điểm
• Kích thước 1/2U và phần cứng dễ dàng lắp đặt
• Hỗ trợ kết nối với loa trở kháng cao và trở kháng thấp
• Có 2 model: 60W và 120W
• 2 ngõ vào MIC/LINE với chức năng ngắt tiếng
• Thích hợp cho nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng nhỏ...
• Phần mềm đồ họa (GUI) để tối ưu hóa âm thanh
- Bộ lọc thông cao và 4 điểm điều chỉnh âm sắc cho mỗi
ngõ vào
- Bộ khử phản hồi âm cho ngõ vào 1 và 2
- Chức năng nén cho mỗi ngõ vào 1 và 2
- Ngắt tiếng tự động hoặc thủ công
- 10-điểm bộ lọc cho mỗi ngõ ra (lọc thông cao,lọc thông
thấp và PEQ)
- 5-điểm điều chỉnh âm sắc của loa với thư viện EQ của
TOA được tích hợp sẵn.
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Mặt trước

Mặt sau

>> Hệ thống mẫu

Loa trần dòng PC
PM-660

BGM

Loa trần siêu trầm FB-2826C

MT

BGM
BGM

LAN
NX-300
Loa dây

MT
Loa siêu trầm HB-1 +Biến thế phù hợp
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Thông số kỹ thuật

*0dB=1V

A-5006
Nguồn điện

A-5012
100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Công suất tăng âm

60 W

120 W

Công suất/dòng tiêu thụ

106 W(công suất ra), 20 W(dựa trên tiêu chuẩn cULus)
Tối đa là 2 A

207 W (công suất ra), 39 W(dựa trên tiêu chuẩn cULus)
Tối đa là 3 A

Đáp tuyến tần số

50 Hz - 20 kHz (1/8 công suất ngõ ra)

Độ méo

1 % hoặc thấp hơn (1 kHz, công suất ra)

Ngõ vào

Ngõ vào 1, 2: MIC -60 dB*, LINE -20 dB*, MIC/LINE có công tắc chọn
2.2kΩ, cân bằng điện tử, giắc đấu nối rời (5 chân)
Ngõ vào 3, 4: LINE -20 dB*, 10kΩ, không cân bằng, giắc RCA

Ngõ ra

Loa: 4Ω, 70 V (83Ω), 100 V (170Ω) giắt đấu nối rời (5 chân)

Tỷ lệ S/N

MIC 1, 2: 50 dB hoặc hơn, LINE 1 - 4: 70 dB hoặc hơn (A-weighted)

Chức năng

Bộ điều chỉnh âm sắc: 5 điểm được đặt trên mỗi đầu vào (bộ lọc thông cao x 1, dải tần điều chỉnh x 4)
Bộ lọc thông cao: 20 Hz - 20 kHz, 6 dB/oct
Dải tần điều chỉnh âm sắc: 20 Hz - 20 kHz, +/-15 dB, Q: 0.267 - 69.249
FBS: Có thể thiết lập BẬT/TẮT ở ngõ vào 1 và 2 (mặc định là TẮT)
Chức năng nén: Có thể thiết lập BẬT/TẮT ở ngõ vào 1 và 2 (mặc định là TẮT)
Threshold, Ratio, Attack time, Release time, Gain là các chế độ được thiết lập mặc định ở ngõ vào.
Ngắt tiếng: THỦ CÔNG/TỰ ĐỘNG/TẮT là các chế độ được thiết lập ở mỗi đầu ra (mặc định là THỦ CÔNG)
Giảm cấp độ, giữ thời gian và giảm dần thời gian được thiết lập độc lập ở mỗi ngõ vào. Ngưỡng kích hoạt được thiết lập độc lập ở ngõ vào 1.
(Tự động)
Bộ điều chỉnh âm sắc: 10 điểm được thiết lập trên đầu ra. (Thông qua, bộ lọc thông thấp, dải tần điều chỉnh , bộ lọc thông cao)
Bộ lọc thông thấp: 20 Hz - 20 kHz, 6 dB/oct, 12 dB/oct
Dải tần điều chỉnh âm sắc: 20 Hz - 20 kHz, +/-15 dB, Q: 0.267 - 69.249
Bộ lọc thông cao: 20 Hz - 20 kHz, 6 dB/oct, 12 dB/oct
Dải tần điều chỉnh âm sắc của loa: 5 điểm được thiết lập trên mỗi đầu ra
20Hz - 20 kHz, +/-15 dB, Q: 0.267 - 69.249

Điều khiển

Ngắt tiếng, điều khiển âm lượng chính từ xa, công tắc Bật/Tắt nguồn , nối đất

Hiển thị

Nguồn điện, tín hiệu, báo tín hiệu đỉnh, bảo vệ

Network I/F

100 BASE-TX

Nhiệt độ hoạt động

0 °C tới +40 °C

Độ ẩm

35% tới 80% RH (không ngưng tụ)

Vật liệu

Mặt trước: nhựa PS, màu đen. Mặt sau: thép tấm, sơn màu đen.

Kích thước

210 (R) x 52.5 (C) x 375 (S) mm

Khối lượng

3.6 kg

Phụ kiện

1 x CD (phần mềm cài đặt), 1 x giắc cắm rời loại lớn (5 chân), 2 x giắc cắm rời loại nhỏ (5 chân), 6 x ốc vít, 6 x vòng đệm, 1 x Dây nguồn (2m)

Phụ kiện tùy chọn

Tai gắn tủ 1/2U khi gắn 1 bộ A-5006 lên tủ rack: MB-15-BK, tai gắn tủ khi gắn 2 bộ A-5006 lên tủ rack: MB-15B-J, thanh đỡ thiết bị: YA-706

Like us on Facebook
facebook.com/ToaVietNam
TEV_BRO_005_01_01

Loa: 4Ω, 70 V (42Ω) , 100 V (83Ω) giắt đấu nối rời (5 chân)

3.9 kg

TOA Electronics Vietnam Co., Ltd
www.toa-vn.com
Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
Ấn phẩm lưu hành nội bộ @Hà nội, tháng 11 -2019.

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

