MISTURADOR

SDM 8200
Misturador Automático Digital

Misturador de Microfone totalmente automático
com 8 entradas de micro/line e 2 saídas de line.
Entradas e saídas simétricas, circuito inteligente
para anular ruídos e harmonizar a imagem sonora.
Phantom power e compressor comutáveis,
Entrada e Saída digital óptica para circuito paralelo

com mais um misturador SDM 8200.
Gain, LF, HF ajustável para cada canal,
limitador para evitar distorções, visualizaçãode todos os estados de funcionamento
através de LED

Especiﬁcações:
Inputs:
Impedância de entrada:

SDM 8200
8 sym. Mic/Line através de XLR/Klinke
Mic.: 2 kOhm
Line: 20 kOhm

Sensibilidade de entrada:

Mic.: -50 dBu até +10 dBu
Line: -28 dBu até +32 dBu

Gain:
0 até 60 dB
Phantom power:
+48 V comutável para cada entrada
Outputs:
2 sym. XLR / +8 dBu
Impedância de saída:
60 Ohm
Interface Digital (operação paralela):SPDIF TOSLINK entrada/saída
USB 2.0
Interface de Programação:
Equalizer:
EQ programável paramétrico com 2 entradas de ﬁltro
e 10 saídas de ﬁltro
Delay:
Limiter:
Compressor:
Região de Transferência (-3 dB):
Factor de distorção:
Relação Sinal Ruído S/N:
Tensão da rede:
Capacidade de entrada:
Dimensões:
Peso:

0 até 125 ms
Fixo para evitar imprecisões
2:1 comutável
20 até 20.000 Hz (-3 dB)
<0,05%
97 dB
230 V / 50 Hz
16 VA
483 x 44 x 220 mm (19“/1HE)
3,4 kg

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

SDM 8400
Misturador Automático Digital

O SDM 8400 é um misturador digital automático
compacto com controlo de sinal digital e com
muitas outras conﬁgurações adicionais.
O Misturador tem oito entradas de sinal
simétricas que são conﬁguráveis em entradas
de microfone com phantom power ou entradas
portadores de som. Cada entrada está equipada
com barreira de ruído ajustável, limitador e uma
variedade de funções lógicas como: gestão de
prioridades, diminuição do som, número máximo de
microfones activos, etc.
No lado da saída existem quatro saídas simétricas
que podem ser utilizadas conforme as necessidades
para misturar com os canais de entrada.
O dispositivo possui duas interfaces RS232
independentes, um serial-link que permite a
comunicação de vários SDM 8400, sockets de

Especiﬁcações:
Nível de entrada
Phantom power
Nível de saída
Resposta de Frequência
Factor de distorção
Distância de tensão externa
Interfaces
Módulo DSP opcional
Tensão da rede
Capacidade de entrada
Dimensões
Peso

ligação analógica para vários misturadores em
cascata e uma entrada de controle externo de 25
pinos para controle remoto de quase todas as funções.
Os oito controles de volume na frente podem ser
atribuídos livremente, as funções dos indicadores LED
também podem ser deﬁnidas livremente.

Opcionalmente é possível encomendar uma matriz
DSP 4x4, que é simplesmente ligada ao misturador.
A matriz DSP oferece 9 ﬁltros totalmente paramétricos
por entrada, qualidade e frequência que podem ser
seleccionados livremente. Além disso inclui uma saída
(0,023 até 500 ms) e um ﬁltro de passagem de banda
(1ª até 4ª ordem).

SDM 8400
-20 até +50 dB
12 V- / opcional 24 V- ou 48 V
0 dB até + 20 dB
(-1 dB): 40 Hz - 20 kHz
< 0,05 %
> 89 dB
2 x 9 po. Sub-D série RS232
24 bit / 44,1 kHz
115 - 230 V / 50 - 60 Hz
16 VA
482 x 44 x 180 mm (19" / 1HE)
2,40 kg

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

