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miniDSP 10x10 HD Wielokanałowy
Cyfrowy Procesor Dzwięku (DSP)
Cena brutto

3 582,40 zł

Cena netto

2 912,54 zł

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

10x10 HD

Kod producenta

10x10 HD

Producent

miniDSP

Opis produktu
Wielokanałowy cyfrowy procesor sygnału miniDSP 10x10 HD
miniDSP 10xIN, 10xOUT z maksymalnie 8 x analogowymi I / O i 2x Cyfrowymi I / O.
Najważniejsze funkscje:
28 / 56bit DSP
24-bitowy ADC / DAC IC z 114dB SNR
Częstotliwość próbkowania 48 / 96kHz w zależności od wtyczki
Połączenia: cyfrowe (2 x IN, 2 x OUT przez SPDIF / Toslink / AES-EBU) i analogowe (8 x IN, symetryczne i
niezbalansowane 8 x IN)
Obrotowy enkoder na przednim panelu i uczące się sterowanie IR
Sterownik USB Plug & Play i oprogramowanie konfigurowalne do konfiguracji w czasie rzeczywistym za pomocą
wtyczek miniDSP z systemu Mac / Windows
Po skonfigurowaniu urządzenia nie jest wymagany komputer PC / Mac
Certyfikat CE / FCC - zgodny z ROHS
Kupon na jedno bezpłatne pobranie wtyczki
Szczegóły Produktu
miniDSP 10x10 HD to wszechstronny wielokanałowy cyfrowy procesor dźwięku (DSP) dla analogowych i cyfrowych źródeł
dźwięku. Łącząc wysokiej jakości algorytmy audio z elastyczną konfiguracją oprogramowania, platforma ta podąża śladami
naszej udanej linii procesorów. Dzięki zbalansowanym i niezbalansowanym analogowym i cyfrowym we / wy audio platforma z
łatwością mieści się w łańcuchu audio większości systemów. Zaprojektowana z myślą o trwałości platforma jest zapakowana w
solidną stalową obudowę malowaną proszkowo. Wyjmowane uchwyty stelaża i gruby panel przedni ze szczotkowanego
aluminium odpowiadają potrzebom klientów domowych (Home AV) lub komercyjnych (ProAV).
Od wielodrożnej zwrotnicy głośników do wielokanałowego korektora systemu 7.1, jednostka jest łatwo konfigurowana w czasie
rzeczywistym z interfejsu sterowania Mac / Windows. Po skonfigurowaniu urządzenia nie jest już wymagany komputer, a
kontrola ustawień wstępnych, głośności głównej i wyboru źródła cyfrowego jest dostępna z enkodera na panelu przednim lub
odbiornika podczerwieni (I.R).
Co jest w pudełku?
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procesor MiniDSP 10x10 HD z wyjmowanymi uszami do montażu w stojaku
uniwersalny zasilacz 12VDC (90 ~ 240VAC)
ekranowany kabel USB (1,5 m)
kabel optyczny Toslink
kupon oprogramowania miniDSP
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