AMPLIFICADOR
DE POTÊNCIA

SDV 2300
Ampliﬁcador digital de 2 canais 2 x 300W

O ampliﬁcador digital SDV 2300 é um ampliﬁcador O SDV 2300 possui circuitos de protecção interna
contra curto-circuito, sobretemperatura, bem como
completamente digital de 100V, sem qualquer
um atraso de activação para evitar ruídos de- ligação.
transformador
̈
de saída, em caixa de alumínio
As saídas do altifalante na parte traseira possuem
compacta de 19'’/1HE com frente em alumínio.
dois terminais de ligação protegidos̈ por contacto,
A potência de saída de 2x300W / 100V pode ser
que podem
̈ ser usados̈ para seleccionar as tensões
̈
alterada para 50V se necessário.
de 100V / 50V.
O SDV 2300 possui duas entradas XLR simétricas
electronicamente com sensibilidade de entrada
de 0dB. Na parte frontal do dispositivo, existe um
O SDV 2300 foi projectado
̈
para sistemas simples
controle de nível para cada canal, que está
até aos mais complexos de sistema DigitalELA, mas
embutido para evitar avarias não intencionais.
também pode facilmente ser integrado em sistemas
Os estados operacionais (mau funcionamento,
convencionais mais antigos, avaliando assim o efeito
overdrive, sinal e operacionalidade) são indicados
para cada canal através de LEDs´ de cores diferentes. sonoro dos sistemas existentes.

Especiﬁcações:
Potência de saída (Sinus)
Área de transferência (-3dB)
Distância tensão de ruído:
Factor de distorção
Entradas:

SDV 2300
2 x 300W
20 - 20.000 Hz
>89 dB
< 0,3%
2x 0 dBu (775mV), XLR simétrico 10 kOhm

Saída:
Fonte de alimentação:
Dimensões:
Peso:

100 V / 33 Ohm, 50 V / 16 Ohm
230 VAC / 50 Hz , 620 W max.
443 x 44 x 325 mm
aproximadamente 6 kg

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

SV 80
Ampliﬁcador de potência digital

O ampliﬁcador digital compacto pode ser usado
universalmente como ampliﬁcador 100V-Hiﬁ, bem
como um ampliﬁcador de indução para loops de
indução de alta impedância.
O pré-ampliﬁcador de alta qualidade tem uma
entrada de nível de linha XLR simétrico, bem como
uma entrada de 100V para ligação directa a linhas
de altifalantes. Opcionalmente encontra-se disponível

uma entrada digital AES3. A fonte de alimentação
comutável com economia de energia foi projectada
para faixa de tensão de rede ampla de 180-260VAC,
garantindo uma operação segura, mesmo em caso de
ﬂutuações de rede. A caixa em alumíno com formato
9,5'’ / 1HE pode ser instalada num rack de 19'’ juntamente
com um segundo SV 80, usando um adaptador opcional
RC-1.

Especiﬁcações:
SV 80
Potência de saída (Sinus/Musik) 80W / 100W
Área de transferência:
50 - 20.000Hz
Distância tensão de ruído
90dB
Factor de distorção
<0,2%
Entradas:
0dB simétrica 10kOhm / 100V
(facultativamente)
entrada AES3 digital
Saída:
100V / 125Ohm
Fonte de alimentação:
230VAC / 0,46A / 50Hz
Dimensões:
215 x 44 x 235 mm
Peso:
2,7kg

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

