
Technické změny vyhrazeny. Technická podpora na adrese podpora@dexon.cz. Zpracoval Ing. Kamil Toman 11/2010

Výrobek dodává Dexon Czech s.r.o., Na Novém poli 381/5, Karviná, tel.: +420 596 321 160, http://www.dexon.cz

KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

JPA 1242

JPA 1242 je modelem kompaktní rozhlasové 

ústředny jejíž velkou devizou je modul DVD 

přehrávače spolu s tunerem a přehráváním 

Mp3 také z USB flash paměti. Za zmínku 

také stojí video výstup z DVD. Ústředna 

nabízí velký počet vstupů včetně řešení 

priorit a gongu. Tímto jediným přístrojem 

provádíte přepínání různých signálů a jejich 

výkonové zesílení. Samotná ústředna může 

spolupracovat s množstvím dalších přístrojů 

plošného ozvučování. Byť je ústředna určena 

i pro 100 V rozvody, překvapí vás vysokou 

kvalitou HiFi reprodukce, která není u roz-

hlasových ústředen obvyklá. Snoubí se zde 

jak vysoký komfort obsluhy, tak i robustnost 

spolu s kvalitou zvuku.

Rozhlasová ústřednaJPA 1242
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Technická data

- výkon 240 W rms / 100 V, 70 V, 4 - 16 Ohm
-  2 vstupy Mic konektorem Jack 6,3 nesym., odděleně nastavitelná 

hlasitost, vstupní impedance 600 Ohm
-  1 vstup Aux stereo, konektory RCA Cinch, citlivost 0,775 V

 = 0 dBm, vstupní impedance 10 kOhm
-  vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash 

paměti) s podporou až 2 GB
- vestavěný DVD přehrávač s podporou Mp3, CD, VD, DVD
- vyvedený video signál konektorem RCA Cinch
-  mechanika DVD se šuplíkem, ne štěrbina, a proto nehrozí velké 

poškrábání médií
- vestavěný tuner s rozsahy AM 522 - 1611 kHz, FM 87 - 108 MHz
- prosvětlený UFD display multifunkčního přehrávače
- bohaté možnosti opakování přehrávání
-  možnost automatického nalazení tuneru, bohaté možnosti hledání 

stanic a ukládání do paměti
- prioritní funkce s možností nastavení prahu umlčení
-  všechny stereo vstupy a zdroje jsou převáděny do mono formátu 

přímo ústřednou
-  1 stereofonní výstup Line Out konektory RCA Cinch, pro nahrává-

ní a další zesílení, úroveň 0,775 V = 0 dBm, min. zatěž. impedan-
ce 1 kOhm

-  2 pásmový frekvenční korektor ± 10 dB na 100 Hz a 10 kHz
-  snadná obsluha díky voliči podkresové hudby (USB / DVD / AUX 

/ Tuner). Podkresová hudba se tak zbytečně nemíchá a v daný 
okamžik je tak využíván jen jediný zdroj podkresové hudby 

-  vestavěné 2 druhy gongu s nastavitelnou hlasitostí, aktivovaný 
tlačítky zepředu ústředny

- vestavěný limiter proti přebuzení ústředny
- IR dálkové ovládání ústředny
- LED výstupní indikátor úrovně
-  výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, přebuzení, nadměr. zatížení
- odstup S/N > 75 dB / LINE
- frekvenční rozsah 60 - 18 000 Hz / ± 3 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- automatický přechod do standby režimu se spotřebou jen 5 W
- pracovní teplota - 10 - 40 °C
- rozměry 430 × 88 (2U) × 383 mm
- hmotnost 14,5 kg
Kat. č.: 27 878 ks
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