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Jedním z modelů nástěnných přehrávačů s větším dotyko-

vým displejem (zde 7”) je i model MRP 8200. I nyní se jedná 

o kompaktní zařízení pro instalaci na stěnu v elegantním 

provedení. Obsahuje napájení, 2 stereo zesilovače a sys-

tém Android s aplikacemi. 

Tento model je tak vlastně kombinací tabletu a 2 stereofon-

ních zesilovačů s 8 osmi výstupy na reproduktory, které se 

ovládají formou dvou výstupních zón, přičemž v každé může 

hrát jiný ze čtyř dostupných hudebních zdrojů. Na výběr zde 

máme systémové a aplikační audio, dále linkový vstup Aux 

pro napojení cizích audio zařízení, Bluetooth konektivitu 

a u modelu MRP 8200WM dokonce příjem dvou bezdráto-

vých mikrofonů v pásmu UHF. Snadno tak docílíme toho, že 

např. v jedné zóně přehráváme hudbu ze Spotify a v druhé 

Bluetooth zařízení. 

Bezdrátové mikrofony u verze MRP 8200WM mají k sobě 

speciální aplikaci, jež obsahuje nejenom frekvenční korek-

tor, ale také efekty na změnu hlasu, dozvuky a karaoke. 

Použít je tak můžete pro řeč, např. pro školení, ale také pro 

zpěv.

Jako jádro je použit systém Android a umožňuje instalace 

aplikací uživatelem. Z výroby zde najdeme předinstalova-

né aplikace Spotify, Youtube Vanced, VLC Player, Radia.

CZ a mnohé další. Zdroje hudby i videa, jsou plně digitální 

s podporou síťové konektivity, internetu a datového úložiště 

- paměťové SD karty, USB a vnitřní paměti. Nabídka apli-

kací je vskutku široká. Zajímavá je také podpora protokolů 

DLNA / UPnP, QPlay a AirPlay, kterou zabezpečuje aplikace 

Eshare. Pak můžeme přehrávač dálkově ovládat a dokonce 

do něj i hudební a video streamy posílat. Nechybí výstup 

na externí zesilovač, výstup na aktivní subwoofer a celé 

zařízení lze ovládat dálkovým IR ovládačem.

Obsluha je intuitivní díky grafice. Na základní ploše jsou 

k nalezení základní ikony pro rychlé spuštění aplikací a je-

jich propojení je editovatelné uživatelem. Nachází se zde ta-

ké přehrávač hudby a volba zdrojů signálu pro každou zónu.

Přehrávač se zesilovačem MRP 8200(WM) využijete spolu 

s podhledovými nebo nástěnnými reproduktory Dexon např. 

pro ozvučení koupelny nebo terasy, jelikož je vlhkuodolný, 

ale také do „běžných“ míst jako jsou pokoje, kanceláře, malé 

prodejny, restaurace a wellness centra.

Nástěnný přehrávač se zesilovačem,
8 výstupy (a bezdrátovými mikrofony)



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

MRP 8200WM

Technické změny vyhrazeny. Technická podpora na adrese podpora@dexon.cz. Zpracoval Ing. Kamil Toman 12/2020

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

Technická data
- vestavěné dva stereo zesilovače 2 × 2 × 20 W
-  8 reproduktorových výstupů. Zapojit je možno až 8 reproduktorů, 

které se ovládají hromadně jako 2 stereo zóny, min. impedance 
jednoho reproduktoru 8 Ω

- zesilovače ve třídě D s vysokou účinností 85 %
-  v každé zóně možno nastavit hlasitost a dvoupásmový frekvenční 

korektor a zvolit hudební zdroj 
-  v každé zóně může hrát jiný zvolený hudební zdroj (systémový 

zvuk z aplikací / vstup AUX / Bluetooth konektivita / bezdrátové 
mikrofony)

-  verze MRP 8200WM navíc s ručním a náhlavním bezdrátovým 
mikrofonem s komfortním nastavením třípásmového frekvenčního 
korektoru a efektů pro řečnické užití i karaoke, v daný okamžik 
může vysílat pouze jeden mikrofon

-  7" dotykový IPS displej s HD rozlišením 1024 × 600 obr. bodů 
o rozměru 153 × 84 mm

- IR dálkové ovládání s dosahem 10 m
-  slot pro mikroSD kartu nacházející se na spodní hraně, max. pod-

porovaná kapacita 128 GB
-  microUSB-B slot nacházející se na spodní hraně pro spojení s po-

čítačem nebo paměťovým médiem, max. podporovaná kapacita 
128 GB

- systém Android 5.1.1, chování a ovládání je stejné jako u tabletu
-  otevřený systém, do kterého je možné instalovat další Android 

aplikace
- graficky orientované ovládaní snadné na obsluhu v češtině
- procesor Cortex 1.2G Quad-core, 1 GB RAM
- interní paměťové úložiště o kapacitě 5,2 GB
-  hlavní plocha zobrazuje 6 hlavních navigačních ikon aplikací, ho-

din a data, přímo dostupný přehrávač pro rychlé použití a tlačítka 
pro volbu zdroje signálu pro každou zónu 

-  digitální nastavení výstupní hlasitosti a další navigační tlačítka 
ve spodní liště obrazovky

- podpora většiny audio i video formátů 
-  systémové aplikace Nastavení, Hodiny (s budíky, stopkami atd.), 

Stahování, Kalendář (s možností synchronizace s účty v síti), 
Kalkulačka, Explorer

-  aplikace Galerie pro procházení obrázků a jejich alb a Video pro 
procházení videí

-  aplikace Aptoide pro stahování aplikací (náhrada za Google Play, 
služby Google nejsou podporovány)

- aplikace ApkInstaller pro instalaci a správu aplikací
- internetový prohlížeč Google Chrome
- přehrávání hudby pomocí aplikace Spotify

-  aplikace VLC pro přehrávání hudby, videa, obrázků a dalších 
multimediálních souborů (např. hudebních stop) z paměťové 
mikroSD karty, vnitřní paměti, nebo USB slotu, bohaté nastavení 
přehrávače, volba opakování, třídění podle autorů, složek, žánrů, 
alb, stáhnutí bookletu alba, textu, převíjení, zobrazení názvu multi-
mediálního souboru a stavu přehrávání

- aplikace Youtube Vanced jakožto vylepšená verze YouTube
-  aplikace Radia.cz a Radio Box pro přehrávání českých i zahranič-

ních internetových rádií
-  aplikace Equalizer FX pro vylepšení zvuku v místnosti, vč. několi-

ka virtuálních efektů a pětipásmového grafického ekvalizéru
-  aplikace iMirror pro zrcadlení obrazovky na přehrávač ze zařízení 

iOS s podporou AirPlay
-  aplikace Eshare pro vzdálené ovládání přehrávače a streamování 

hudby a videa do přehrávače protokoly DLNA, QpPlay a AirPlay 
z cizích zařízení v síti. Z chytrého telefonu, tabletu, počítače ane-
bo televize tak můžete přímo prostřednictvím podporující aplikace 
"poslat" stream, hudbu či video do tohoto přehrávače.

- podpora DLNA pro procházení serverů médií v síti
-  aplikace BT Player a vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné 

přehrávání z chytrého telefonu nebo tabletu
- indikace spárování
-  možnost ovládat funkce přehrávání vysílajícího spárovaného zaří-

zení zpětně
- dosah Bluetooth spojení cca 10 m
- Bluetooth verze 5.0
- možnost úpravy názvu Bluetooth zařízení a hesla pro spárování
-  vestavěná WiFi konektivita v pásmu 2,4 GHz, zařízení přihlásíte 

do domácí sítě bez nutnosti UTP kabelu
-  stereofonní vstup AUX pro připojení dalšího zdroje hudby, citlivost 

600 mV, vst. impedance 10 kΩ
-  2 výstupy Line Out pro napojení dalšího zesilovače, úroveň 

300 mV (pro každou zónu zvlášť)
-  2 výstupy Bass pro napojení aktivního subwooferu (pro každou 

zónu zvlášť)
-  výstup HDMI pro napojení projektoru, ext. displeje nebo televizoru 

s rozlišením 1080 bodů
-  nastavení pozadí displeje, jeho kontrastu a času přechodu 

do standby zobrazení
- nastavení systémových a přehrávacích hlasitostí vč. typu zvuků
- možnost celkového umlčení pro každou zónu
- standby režim šetřící el. energii
- datum a čas je automaticky synchronizován dle internetu
-   neobsahuje přijímač GPS, a tudíž není možná lokalizace zařízení 
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Technická data

  a funkce s tím spojené
- neobsahuje snímač náklonu
- spínač pro zapnutí, přechod do standby režimu nebo vypnutí 
- výstupní ochrany proti zkratu, nadměrnému zatížení nebo přehřátí
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / – 3 dB
- zkreslení THD < 0,03 %
- odstup S/N > 98 dB
-  napájení přímo AC 230 V / 50 Hz přes svorkovnici (pevný přívod 

v instalaci v příčce, nebo stěně)
-  elegantní provedení, univerzální stříbrná barva, moderní lesklý 

povrch
-  vlhkuodolné provedení
- doporučujeme instalovat poblíž vypínačů osvětlení místnosti
-  doporučujeme kombinovat s ozvučením pomocí podhledových 

reproduktorů Dexon RP xxx nebo nástěnných reproduktorů Dexon 
SP xxx v nízkoimpedančním režimu (ne se 100V transformátorem)

-  vhodné pro ozvučení pokoje, koupelny, kanceláře, zasedací míst-
nosti, menší prodejny, wellness nebo restaurace

- nelze instalovat do běžných instalačních krabic
-  balení obsahuje spec. instalační krabici s předseknutými otvory 

pro kabeláž
- veškeré napojení přes šroubovací svorkovnice 
-  potřebná kabeláž: napájení, 8× reproduktory, audio pro vstup,

audio pro výstup, HDMI
- snadná instalace pomocí šroubků, které jsou součástí balení
- vnější rozměry instalační krabice 170 × 104 × 69 mm
- rozměry čelního rámečku 185 × 122 mm
- zastavěná hloubka samotného přehrávače 40 mm
- celková hloubka 50 mm
- hmotnost 0,54 kg
MRP 8200 Kat. č.: 27 931 ks
MRP 8200WM Kat. č.: 27 932 ks

MRP 8200, MRP 8200WM


