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JPA 1652 Rozhlasová ústředna
JPA 1652 je rozhlasovou ústřednou, v které 

jsme se snažili sdružit všechny požadavky 

zákazníků na komfortní ozvučení. Proto je 

opatřena přehrávačem Mp3 souborů z SD 

paměťové karty nebo USB, FM tunerem, 

gongem, samozřejmě mikrofonními i linkový-

mi vstupy, včetně prioritního, ale rovněž tako-

vými moderními vychytávkami jako Bluetooth 

příjem, takže je nyní možné vzdáleně přehrá-

vat podkresovou hudbu z chytrého telefonu 

nebo tabletu, a dále možnost vestavět IP 

kartu a vytvořit tak ústřednu v digitálním sys-

tému IP ozvučení Netspeaker. Aby variabilita 

ústředny byla co nejširší, výstup JPA 1652 

je koncipován jako třízónový, takže je velice 

snadné ozvučit různé prostory s různými 

hlasitostmi.
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Technická data

- výkon 650 W rms / 100 V, 70 V, 4 – 16 Ω
- 3 zóny s nastavením hlasitosti
-  2 vstupy Mic konektorem Jack 6,3 nesym., odděleně nastavitelná 

hlasitost, citlivost –45 dB, vstupní impedance 600 Ω
-  2 vstupy Aux stereo, konektory RCA Cinch, citlivost –10 dBm = 

245 mV, vstupní impedance 10 kΩ
-  1 prioritní vstup s nastavitelnou citlivostí –40 dBm = 7,8 mV, 

vstupní impedance 10 kW
-  1 stereofonní výstup Line Out konektory RCA Cinch, pro nahrává-

ní a další zesílení, úroveň +2,2 dBm = 1 V, min. zatěž. impedance 
470 Ω

-  výstup na reproduktory pomocí šroubovacích svorek. Možno při-
pojit jako tři dílčí nebo jako jednu velkou zónu.

-  vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash 
paměti) nebo SD paměťové karty s podporou kapacity až 8 GB

-  vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého 
telefonu nebo tabletu

-  vestavěný softwarový equalizér s několika presety pro Mp3 pře-
hrávač

- spárování s Bluetooth zařízením je chráněno heslem
- vestavěný FM tuner s rozsahy FM 88 – 108 MHz
- 40 paměťových míst FM tuneru
- LED display multifunkčního přehrávače

- možnosti opakování přehrávání (vše nebo daná skladba jednou)
-  možnost automatického nalazení tuneru, bohaté možnosti hledání 

stanic a ukládání do paměti
-  všechny stereo vstupy a zdroje jsou převáděny do mono formátu 

přímo ústřednou
- 2 pásmový frekvenční korektor ± 10 dB na 100 Hz a 10 kHz
-  snadná obsluha díky voliči podkresové hudby (Mp3 / AUX1 / 

AUX2 / Bluetooth). Podkresová hudba se tak zbytečně nemíchá a 
v daný okamžik je tak využíván jen jediný zdroj podkresové hudby

- vestavěný gong, aktivovaný tlačítkem zepředu ústředny
- vestavěný limiter proti přebuzení ústředny
- IR dálkové ovládání ústředny
- LED výstupní indikátor úrovně
-  výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, přebuzení, nadměrnému 

zatížení
- odstup S/N > 85 dB / LINE
- zkreslení THD < 1 %
- frekvenční rozsah 50 – 16 000 Hz / +1, –3 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- pracovní teplota – 10 – + 40 °C
- rozměry 430 × 88 × 360 mm
- hmotnost 16 kg
Kat. č.: 27 897 ks
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