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Nástěnný přehrávač se zesilovačem

Řadu nástěnných přehrávačů Dexon zahrnuje i špičkový model MRP 

4205. Skládá se základnové stanice, jež je pevně instalována na stě-

nu a obsahuje napájení a zesilovače, a speciálního tabletu s potřeb-

ným rozhraním. Tablet může fungovat také autonomně (bez posílání 

audia do základnové stanice) a obsahuje baterii.

Tento model je tak vlastně kombinací tabletu a 4 zesilovačů. Ano, 

výstup je tady ve formě 2 stereofonních zesilovačů o výkonu 4 x 20 W, 

takže ozvučit můžete dvě stereo zóny (se stejnou hudbou) a v každé 

si nastavíte patřičnou hlasitost. 

Jako jádro je použit systém Android a umožňuje instalace vlastních 

aplikací uživatelem. Zdroje hudby i videa, jsou plně digitální s podpo-

rou síťové konektivity, internetu a datového úložiště - paměťové SD 

karty, USB a vnitřní paměti. Nezapomněli jsme samozřejmě na Aux 

vstup pro snadné napojení dalšího audio zařízení a výstup na aktivní 

subwoofer nebo externí zesilovač.

Nabídka aplikací v systému multimediálního přehrávače je široká 

a především upravitelná uživatelem, který si může doinstalovat vlast-

ní Android aplikace. Obsluha je intuitivní díky grafice. Na základní 

ploše jsou k nalezení ikonky pro spuštění multimediálního přehrávače 

hudby, obrázků i videí, procházení internetu, poslechu Aux vstupu 

nebo zařízení připojeného přes Bluetooth. 

Zajímavá je také podpora DLNA / UPnP a AirPlay, díky které můžete 

nejenom multimédia v síti procházet, ale taktéž do zařízení hudbu 

a videa opačným směrem posílat. Vestavěný je také budík a kalendář. 

Co se týká vzhledu, tak celé zařízení má kovové tělo, univerzální 

elegantní stříbrný design s lesklým povrchem a podsvětleným doty-

kovým kapacitním 7“ displejem. Rozměry jsou kompaktní a design 

nijak interiér neruší. Proto se instalace doporučuje poblíž vypínačů 

osvětlení – na snadně dostupném místě.

Přehrávač se zesilovačem MRP 4205 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.
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Technická data

- vestavěné dva stereo zesilovače 2 × 2 × 20 W
- zatěžovací impedance 2 × 2 × 8 Ω
- zesilovač ve třídě D s vysokou účinností 85 %
-  7“ dotykový kapacitní displej s rozlišením 1024 x 600 obr. bodů o 

rozměru 155 x 98 mm
-  skládá se základnové stanice, jež je pevně instalována na stěnu a 

obsahuje napájení a zesilovače, a speciálního tabletu s potřebným 
rozhraním. Tablet může fungovat také autonomně (bez posílání 
audia do základnové stanice) a obsahuje baterii.

- kovové tělo obou částí
-  slot pro mikroSD kartu nacházející se na vnitřní spodní hraně 

přední části – samotného tabletu
-  USB slot nacházející se na vnitřní spodní hraně přední části – sa-

motného tabletu
-  na bázi systému Android ver. 4.4.4, chování a ovládání je tedy 

stejné jako u tabletu
-  otevřený systém, do kterého je možné instalovat další Android 

aplikace
- graficky orientované ovládaní snadné na obsluhu v češtině
- procesor RK3188 Quad-core CPU, 1 GB RAM, 16 GB ROM
-  v základním pohledu zobrazení hlavních navigačních ikon (hodiny 

+ budík, galerie, Explorer, Audio Player, volba zdroje hudby, Cool 
market, Stahování, nastavení) 

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

-  digitální přehrávač hudby, videa, obrázků a dalších multimediál-
ních souborů (např. hudebních stop) z paměťové mikroSD karty, 
vnitřní paměti, USB slotu nebo prostřednictvím DLNA nebo AirPlay 
ze síťových umístění

-  bohaté nastavení přehrávače, volba opakování, třídění podle 
autorů, složek, žánrů, alb, stáhnutí bookletu alba, textu, převíjení, 
zobrazení názvu multimediálního souboru a stavu přehrávání

- podpora většiny hudebních formátů 
- podpora většiny video formátů 
-  aplikace Galerie pro zobrazování obrázků, s bohatými možnostmi 

nastavení a řazení v albech
- internetový prohlížeč 
-  aplikace Explorer pro správu souborů v přehrávači (vnitřní paměť, 

SD karta, USB)
- aplikace ApkInstaller pro správu systémových a stažených aplikací
-  vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého 

telefonu nebo tabletu
- indikace spárování s Bluetooth vysílacím zařízením
- dosah Bluetooth spojení cca 10 m
-  vestavěná WiFi konektivita, zařízení přihlásíte do domácí sítě bez 

nutnosti datového UTP kabelu
- vstup AUX pro připojení dalšího zdroje hudby (analogového)
- citlivost AUX vstupu 600 mV, impedance / 10 kΩ
-  výstup Line Out pro napojení aktivního subwooferu nebo dalšího 

zesilovače, úroveň 0 dB
-  sériová linka RS 485 pro komunikaci se systémem inteligentní do-

mácnosti (prozatím neveřejný protokol)
- výstup HDMI pro napojení projektoru, ext. displeje nebo televizoru
-  podpora AirPlay (nainstalovaná aplikace AirPin Pro) s možnosti 

nastavení názvu zařízení. Z iOS Apple chytrého telefonu, tabletu, 
počítače anebo televize tak můžete přímo prostřednictvím podpo-
rující aplikace „poslat“ stream, hudbu či video do tohoto přehrá-
vače.

-  podpora DLNA DMR / UPnP (nainstalovaná aplikace AirPin Pro) 
s možnosti nastavení názvu zařízení. Z Android chytrého telefo-
nu, tabletu, počítače anebo televize tak můžete prostřednictvím 
podporující aplikace „poslat“ stream, hudbu či video do tohoto 
přehrávače.

- podpora DLNA pro procházení serverů médií v síti
- kalendář s napojením na Gogole 
- budík
-  nastavení pozadí displeje, jeho kontrastu a času přechodu do 

standby zobrazení
- nastavení systémových a přehrávacích hlasitostí vč. typu zvuků
- standby režim šetřící el. energii
- datum a čas je automaticky synchronizován dle internetu
-  neobsahuje přijímač GPS, a tudíž není možná lokalizace zařízení 

a funkce s tím spojené
-  vypínač pro celkové vypnutí z napájení na spodní hraně předního 

rámečku
- tlačítko softwarového vypnutí na pravé hraně předního rámečku
- výstupní ochrany proti zkratu, nadměrnému zatížení nebo přehřátí
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / – 3 dB
- zkreslení THD < 0,03 %
- odstup S/N > 81 dB
-  napájení přímo AC 230 V / 50 Hz přes šroubovací svorkovnici 

(pevný přívod v instalaci v příčce, nebo stěně)
- příkon 95 W při plném vybuzení
- vestavěná baterie
-  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 



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

MRP 4205

Technické změny vyhrazeny. Technická podpora na adrese podpora@dexon.cz. Zpracoval Ing. Kamil Toman 11/2017

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

Technická data

SP xxx v nízkoimpedančním režimu (ne se 100V transformátorem)
-  vhodné pro ozvučení pokoje, koupelny, kanceláře, 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, 4x reproduktory, audio pro vstup, au-

dio pro výstup, HDMI, 
- snadná instalace pomocí šroubků, které jsou součástí balení
- vnější rozměry instalační krabice 175 × 107 × 88 mm
- rozměry čelního rámečku 178 × 136 mm
- zastavěná hloubka samotného přehrávače 52 mm
- celková hloubka 68 mm
- hmotnost 0,83 kg
Kat. č.: 27 950 ks


