
MX-9200-AS
MIXER TIỀN  KHUẾCH ĐẠI

Các thông số được điều chỉnh 
dễ dàng thông qua kết nối không dây



 MX-9200-AS
Nguồn điện AC 220 - 240 V, 14 W

Ngõ vào

Ngõ vào Kênh 1 với nguồn Phantom tùy chọn 19 V DC: 
  - CHIME MIC: Cân bằng, độ nhạy có thể lựa chọn -55 dB (1.8 mV)/ -30 dB (30 mV), 2.2 kΩ, tại 1 kHz, cổng kết nối RJ45
  - MIC: Cân bằng, độ nhạy có thể lựa chọn -55 dB (1.8 mV)/ -30 dB (30 mV), 2.2 kΩ, tại 1 kHz, cổng kết nối giắc 6 ly
Ngõ vào Kênh 2-4 với nguồn Phantom tùy chọn 19 V DC: 
  - Cân bằng, độ nhạy -55 dB (1.8 mV), 2.2 kΩ, tại 1 kHz, cổng kết nối giắc 6 ly
Ngõ vào Kênh 5 có thể lựa chọn: 
  - MIC: Cân bằng, độ nhạy -55 dB (1.8 mV), 2.2 kΩ, tại 1 kHz, cổng kết nối giắc 6 ly
  - AUX: Không cân bằng, độ nhạy 0 dB, 10 kΩ, tại 1 kHz, cổng kết nối RCA 
Ngõ vào có thể lựa chọn mức tín hiệu Kênh 6-8, khối kết nối rời 3 chân: 
  - LINE: Cân bằng, độ nhạy 0 dB, 2.2 kΩ, tại 1 kHz
  - MIC: Cân bằng, độ nhạy -55 dB (1.8 mV), 2.2 kΩ, tại 1 kHz
Ngõ vào có thể lựa chọn mức tín hiệu Kênh 9, khối kết nối rời 3 chân: 
  - MIC: Cân bằng, độ nhạy -55 dB (1.8 mV), 2.2 kΩ, tại 1 kHz
  - STREAMING: Không cân bằng, độ nhạy 0 dB, 10 kΩ, tại 1 kHz

Ngõ ra Âm thanh ra A & B, cân bằng, khối kết nối rời 3 chân
Các mức ngõ ra tùy chọn: 0 dB / -10 dB (300 mV) / -20 dB (100 mv), 600 Ω, tại 1 kHz

Ngõ ra điều khiển 9 phím chọn NGÕ VÀO, 2 phím chọn NGÕ RA, 1 phím chọn ÂM LƯỢNG, 1 phím chọn ĐIỀU CHỈNH ÂM SẮC, 
1 phím chọn LỰA CHỌN NGÕ VÀO, 1 núm chọn xoay ĐIỀU HƯỚNG (phải, trái, nhấn)

Điều chỉnh âm sắc Bass ± 13 dB ở 100 Hz, Middle ± 13 dB ở 1 kHz, Treble ± 13 dB ở 10 kHz
Độ méo Dưới 1% ở 1 kHz, công suất định mức
Đáp tuyến tần số 30 Hz ~ 20 kHz,  ± 3 dB
Hiển thị Màn LCD có nề sáng xanh, đèn hiển thị nguồn (xanh), đèn hiển thị trạng thái (xanh), đèn hiển thị tín hiệu (xanh), đèn PEAK (đỏ)
Kết nối Bluetooth 4.2, USB loại B (Cài đặt qua PC/cập nhập phần mềm)
Vật liệu Tấm trước: Nhôm, sơn đen / Vỏ: Thép tấm, sơn đen
Kích thước (R x C x S) 420 x 59 x 339.7 mm
Khối lượng 3.3 kg
Phụ kiện Khối kết nối 6P x 2, khối kết nối 3Px 2

THÔNG SỐ KỸ THUẬTTHÔNG SỐ KỸ THUẬT

MX-9200-AS là Mixer tiền khuếch đại điều chỉnh từ xa 
phù hợp cho các phòng đa năng, phòng đào tạo và các nhà thờ, chùa với quy mô 

nhỏ. MX-9200-AS được trang bị tới 9 ngõ vào và trong đó có 4 ngõ vào có nguồn phantom. Các thông số cài đặt 
cho Âm lượng, Bass, Middle, Treble, Ngắt tiếng của các ngõ vào và 2 ngõ ra riêng biệt có thể điều chỉnh thông qua thiết bị màn 
hình cảm ứng có hệ điều hành Android khi được kết nối qua bluetooth giúp cho quá trình điều chỉnh của bạn trở nên đơn giản và 
thuận tiện hơn bao giờ hết.

Mặt sau của MX-9200-AS

Ảnh trên máy tính bảng

* Hình ảnh của ứng dụng MX-9200-AS chỉ mang tính chất minh họa.

Ảnh trên màn hình điện thoại

Quét QRcode để truy cập trực tiếp thông tin sản phẩm và
hướng dẫn sử dụng mới nhất trên website http://toa-vn.com

Like us on Facebook
facebook.com/ToaVietNam
TEV_BRO_085_01_00

www.toa-vn.com
TOA Electronics Vietnam Co., Ltd

Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
Ấn phẩm lưu hành nội bộ @Hà nội, tháng 05-2021.


