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Moc wyjściowa 40 W RMS
Wejścia audio 1x mikrofon (DIN-5/XLR), 1x
mikrofon (XLR/Jack 6,3mm), 1x linia (podw. gn.
RCA, niesymetryczne)
Strefy / linie głośnikowe 1 strefa / 1 linia
Maksymalna ilość stref w systemie 1
Liczba kanałów 1

UMA 2040 to wzmacniacz miksujący o niewielkich
rozmiarach, mający wszystkie niezbędne funkcje
potrzebne do nagłośnienia niewielkich przestrzeni. Jest
bardzo ekonomicznym urządzeniem, mającym
zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana
duża moc nagłośnienia, np. w sytuacji, gdy
potrzebujemy prostego systemu wywoławczego z
jednym mikrofonem lub potrzebujemy zapewnić tło
muzyczne dla np. małego sklepu, holu wejściowego bez
korytarzy bocznych itd. Dzięki niewielkim rozmiarom i
niewielkiej wadze jest łatwy do zainstalowania np. pod
biurkiem, ladą, umieszczania w małych wnękach lub
półkach. Dodatkowo, używając sprzedawanych osobno
uchwytów montażowych (RMK 2000) można go
umieścić w szafie sprzętowej systemu rack 19".

Dodatkowo UMA 2040 można zasilać napięciem 12V DC
(np. z akumulatora), dzięki czemu można go użyć do
nadawania komunikatów także wtedy, gdy zabraknie
zasilania 230V AC.

Parametry techniczne  
Moc wyjściowa 40 W RMS
Klasa stopnia końcowego B (push-pull)
Sprawność (brak danych) %
Wejścia audio 1x mikrofon (DIN-5/XLR), 1x mikrofon (XLR/Jack

6,3mm), 1x linia (podw. gn. RCA, niesymetryczne)
Wejścia mikrofonu strefowego Brak
Wyjścia audio 1x podwójne gniazdo RCA, niesymetryczne (do

rejestracji)
Wyjście głośnikowe 1x wyjście 100V + 1x wyjście 100V / 1x wyj. 70V /

1x wyj. 25V / 1x wyj. 8 Ohm
Wejścia 100V Brak
Złącze magistrali systemowej Brak
Strefy / linie głośnikowe 1 strefa / 1 linia
Maksymalna ilość stref w systemie 1
Liczba kanałów 1
Moc maksymalna na kanał 40 W RMS
Moc maksymalna na pojedynczą linię 40 W RMS
Wejścia alarmowe 1 (głosowe, symetryczne 0dB)
Wejścia sterujące Brak
Możliwości rozbudowy systemu Brak
System rozproszony (nie dotyczy)
Pasmo przenoszenia 60Hz ... 18kHz
Zniekształcenia (THD)(f=1 kHz) < 1 %
Priorytety Tak
Wbudowany gong 2-tonowy
Zasilanie phantom Tak , dla wszystkich wejść mikrofonowych
Korekcja barwy dźwięku na wejściu Brak
Korekcja barwy dźwięku na wyjściu 2 pasma (wysokie/niskie tony, +/-10 dB)
Regulowane opóźnienie na wyjściach Nie
Wbudowany odtwarzacz audio Nie
Napięcie zasilania 115 / 230 V AC 50-60 Hz
Zasilanie awaryjne 12 V DC
Pobór mocy (brak danych) W RMS
Montaż szafa 19" (opcja)
Kolor czarny
Wysokość 2U
Wymiary 88 x 272 x 300 mm (wys. x szer. x głęb.)
Waga 5,7 kg

UNIelectronic UMA 2040
Jednostrefowy wzmacniacz miksujący o mocy 40 W, 100V


