WA-1830M / WA-1830MB
ÂM LY DI ĐỘNG

WA-1830M & WM-1830MB
ÂM LY DI ĐỘNG
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm âm ly di động gọn nhẹ lại dễ dàng thiết lập
và sử dụng, WA-1830 chính là câu trả lời dành cho bạn.
WA-1830 là thiết bị âm ly có công suất 30W, tương thích với mọi Micro thuộc dòng
5000 của TOA và có thể kết nối tối đa với 2 bộ thu không dây tùy chọn (WTU4800) trong dải tần UHF. Bộ điều khiển từ xa đi kèm sản phẩm giúp người dùng
thuận tiện điều khiển bộ phát MP3 và FM Radio.
Hiện TOA cung cấp 2 giải pháp để bạn có thể lựa chọn: Âm ly WA-1830M không
kèm ắc quy hoặc âm ly WA-1830MB với ắc quy 12V đi kèm.

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật
Model

Nguồn điện
Công suất tiêu thụ
Công suất ra loa
Bộ thu tương thích
Thời lượng PIN
Thời gian sạc PIN

WA-1830M
230 V AC, 50/60Hz; DC: 12V/2.3 Ah
(Không bao gồm ắc quy)

12 giờ, 12V/2.3 Ah x 1 Ắc quy axit-chì
(Không bao gồm ắc qui)

Đáp tuyến tần số
Độ méo
Ngõ vào
Ngõ ra
Các tính năng khác
Tỷ lệ S/N
Ăng-ten
Loa tích hợp
Bộ phát MP3
Nhiệt độ hoạt động
Vật liệu
Kích thước
Khối lượng
Phụ kiện

5.3 kg
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WA-1830MB
230 V AC, 50/60Hz; DC: 12V/2.3 Ah
(Bao gồm ắc quy)
AC: 55 W (Công suất tối đa đầu ra)
AC: 30 W (40W max. Bao gồm công suất ra loa); DC: 10 W
WTU-4800 (tùy chọn)
Lên tới 5 giờ phát nhạc liên tục
12 hours, 12V/2.3 Ah x 1 Ắc quy axit-chì

50 Hz - 15 kHz, ±3 dB
Under 5 % (Tối đa đầu ra)
Micro có dây: -45 dB*, 600Ω, không cân bằng, Giắc 6.3 mm
Ngõ vào ngoài: -15 dB*, 10kΩ, không cân bằng, Giắc RCA
Loa ngoài: 8 - 16Ω / Tối đa đầu vào trên 20 W
Ngõ ra ngoài: 0 dB*, 1 kΩ, không cân bằng, Giắc 6.3 mm
Nút BẬT/TẮT loa tích hợp
Trên 60 dB (Tối đa ở đầu ra)
Ăng-ten ngầm (Ăng ten PCB)
Hệ thống loa 2 chiều: Loa toàn dải 20cm và loa cầu
- Các loại file hỗ trợ: MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC
- Bộ nhớ tối đa: 32 GB (FAT16/FAT32)
- Nguồn: USB, SD/MMC, FM, AUX REC
- Tín hiệu vào có thể được thu vào thẻ nhớ SD/USB dưới định dạng MP3
- Không bảo đảm tương thích với tất cả các loại USB/thẻ nhớ SD
-10oC tới +50oC
Nhựa ABS, màu đen
298 (R) x 460 (C) x 200 (S) mm
6.2 kg
Dây nguồn (YA-301) x 1, nắp chắn bụi x 1, tua vít x 1, điều khiển từ xa x 1
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