
 

                              

 

 
Централно устройство 

                        

AMPro 2000 CMD                     

 

 

AMPro 2000 CMD е специализирано мултифункционално устройство и основен компонент в „Информационно-

озвучителна система за съдебни зали AMPro 2000 TMD.  Той обединява няколко модула със следните функции.  

 

 

 5 независими микрофонни входа с регулируеми параметри 

 Автоматичен аудио-смесител 

 Звуков процесор 

 Звукова сигнализация „Двутонален гонг“ 

 Две независими крайни стъпъла с мощност 40W 

 Независимо регулиране на нивото на крайните стъпъла 

 Дистанционно управление на режимите 

 Цифров аудио рекордер, записващ върху външна сменяема памет: SD card, USB flash drives 

 Изходи за външни записващи устройства: х1 линеен 0.7V и х1 USB digital 

 Изход за слушалки, с комутация на режима и регулиране на нивото 

 Модул за управление на режимите и индикация 

 Модул автоматика за автотест и контрол  

 Модул за контрол на температурата 

 Захранващ блок 

 

 

 

 

Спецификация  

 

Входове  



 

                              

 

Брой микрофонни входове: 5 

Чувствителност на микрофонните входове: 0,1 ÷ 3V rms, регулируема 

Автоматичен  5 канален смесител: да 

Вградени филтри за повишаване на разбираемоста при говор: да 

Тонална сигнализация „двутонален гонг“: да 

Вход от пулт за дистанционно управление на режимите: 1 

Изходи  

Изход за озвучителни тела за вътрешно озвучаване: 8Ω, 40W максимална мощност 

Изход за озвучителни тела за външно озвучаване: 8Ω, 40W максимална мощност 

Изход за LED индикатор в режим „външно озвучаване“: 100mA max DC 

Мониторен изход за слушалки, разположен на предния панел: Jack, 6мм 

Линеен изход за запис: 0.7V rms RCA chinch 

Цифров USB изход за запис: USB 2 stream, съвместим с Windows XP/7xx/8xx 

Технически данни  

Брой независими крайни стъпала: 2 

Мощност на крайните стъпала: 40W rms 

Честотна характеристика на крайните стъпала: 20Hz – 20kHz 

Честотна характеристика на каналите без включени филтри:  30Hz – 20kHz 

Честотна характеристика на каналите с включени филтри: 80Hz – 18kHz 

Нелинейни изкривявания на крайните стъпала:  ≤ 0.1% 

Функционални възможности  

Регулатор ниво „Вътрешно озвучаване“: да 

Регулатор ниво „Външно озвучаване“: да 

Регулатор на нивото на слушалките:  Да 

Дистанционен контрол на режимите:  да 

Превключвател „запис“/„възпрозвеждане“, на слушалките: да 

Заглушване на микрофоните в режим „пълно заглушаване“: да 

Изключване на „канал 1“ и „канал 2“ в режим „пъно глушаване“: да 

Индикация на режим вътрешно озвучаване: да 

Индикация на режим външно озвучаване: да 

Индикация на режим пълно заглушаване: да 

Индикация на режимите „запис“/“възпроизвеждане“ на слушалките да 

Пълен автотест на системата при първоначално пускане: да 

Непрекъснат автотест на системата за основни функции: да 

Автоматика за изключване при авария: да 

Индикация при авария: да 

Записващ модул  

Формат: MP3 

Слот за външна памет  CD card, разположен на предния панел: да 

Слот за външна памет  USB Flash, разположен на предния панел: да 

LCD дисплей сподсветка, разположен на предния панел: да 

Бутони за управление на рекордера: Запис, Възпроизвеждане, Пауза, Стоп, Напред, 
Назад, Бърз ход напред, Бърз ход назад, Трак, 
Повторение, Изтриване  

Дистанционно управление: да (в комлекта) 

Допълнителна памет: 4 или 8 GB SD card (в комплекта) 

Време за запис: ≥ 20 часа (в зависимост от обема на картата) 

Ярък червен индикатор за режим „запис“: да 

Линеен изход: 0.7V rms, RCA chinch 

  

Захранване и размери  

Захранване:  230V /50Hz 

Размери: 248 (Ш) х 95 (В) х 318 (Д) мм 

Тегло: 4,2кг 

 


