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Parametry techniczne  
Moc wyjściowa 120 W RMS
Klasa stopnia końcowego B (push-pull)
Sprawność (brak danych) %
Wejścia audio 4x mikrofon (XLR, symetryczne), 3x linia

(podw. gn. RCA, niesymetryczne), 1x mikr. all-
call (8P8C)

Wejścia mikrofonu strefowego 1 (gniazdo 8P8C/RJ-45)
Wyjścia audio 1x gniazdo żeńskie XLR (0dB, symetryczne),

1x podw. gn. RCA (liniowe, niesymetryczne)
Wyjście głośnikowe 1x wyjście 100V / 1x wyjście 70V / 1x wyjście

4 Ohm (gniazdo terminala śrubowego)
Wejścia 100V Brak
Złącze magistrali systemowej Brak
Strefy / linie głośnikowe 1 strefa / 1 linia (możliwość zwiększenia ilości

linii przy pomocy zewnętrznych końcówek
mocy)

Maksymalna ilość stref w
systemie

1

Liczba kanałów 1
Moc maksymalna na kanał 120W dla wewnętrznej końcówki mocy , dla

zewnętrznych końcówek mocy (wyjście XLR)
zależna od zastosowanej końcówki

Moc maksymalna na pojedynczą
linię

120 W RMS (dla wewnętrznej końcówki mocy,
do 480W RMS przy zastosowaniu
zewnętrznych końcówek)

Wejścia alarmowe 1
Wejścia sterujące Brak
Możliwości rozbudowy systemu (patrz sekcja "Opis")
System rozproszony Nie
Pasmo przenoszenia 60Hz ... 18kHz
Zniekształcenia (THD)(f=1 kHz) < 1 %
Priorytety 3 poziomy
Wbudowany gong Tak
Zasilanie phantom Tak , dla wszystkich wejść mikrofonowych,

+48V
Korekcja barwy dźwięku na
wejściu

2 pasma (wysokie/niskie tony, +/-15 dB) , dla
każdego z wejść osobno

Korekcja barwy dźwięku na
wyjściu

Brak

Regulowane opóźnienie na
wyjściach

Nie

Wbudowany odtwarzacz audio Nie
Napięcie zasilania 115 / 230 V AC 50-60 Hz
Zasilanie awaryjne 24 V DC
Pobór mocy (brak danych) W RMS
Montaż szafa 19" (opcja) , (uchwyty na wyposażeniu)
Kolor czarny
Wysokość 2U
Wymiary 88 x 483 x 303 mm (wys. x szer. x głęb.)
Waga 13 kg

Wzmacniacz miksujący UMA 7120 to rozwiązanie dla systemów, które nie wymagają dużych mocy, ale z możliwością przyszłej
rozbudowy o większą moc.

Urządzenie jest bardzo dobrze wyposażone pod względem wejść sygnału: posiada 4 wejścia mikrofonowe (symetryczne, gniazda XLR),

UNIelectronic UMA 7120
Wzmacniacz miksujący 120W, 7 wejść (4x mikr./linia, 3x linia), 1x wyj. liniowe
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na których osobno można włączyć zasilanie phantom +48V oraz regulując ich czułości przy pomocy pokręteł, można zrobić z nich
symetryczne wejścia liniowe. Przy pomocy odpowiedniego przełącznika na tyle obudowy, możemy też jedno z nich wybrać jako wejście z
priorytetem. Dodatkowo mamy 3 standardowe niesymetryczne wejścia sygnału audio dla zewnętrznego odtwarzacza/tunera (każde na
podwójnym gnieździe RCA) oraz wejście dla mikrofonu all-call (UPM 8001). UMA 7120 posiada także wbudowany gong z regulowaną
głośnością, mogący poprzedzać wypowiedzi.

Dostępna w urządzeniu moc 120W może zostać zwiększona poprzez użycie zewnętrznej końcówki mocy (np. UBA 1412 lub UBA 9480) -
UMA 7120 posiada bowiem symetryczne wyjście liniowe "master out", na którym wyprowadzony jest ten sam sygnał, co na wyjściu
głośnikowym. Biorąc pod uwagę fakt, że np. końcówki mocy UBA 9480 mogą być łączone kaskadowo za pomocą swoich wejść i wyjść
liniowych, możemy na bazie UMA 7120 stworzyć także całkiem pokaźny mocowo system, dalej korzystając ze wszystkich jego zalet.


