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MODULY ZESILOVAČŮ
TEL.: 596 321 160 - WWW.DEXON.CZ

ZS 291 ZS 301 ZS 351 ZS 260

určen pro

vestavbu do

profes. reprosoustav s rep. 

do 10“

profes. reprosoustav s rep. 

do 15“

subwooferů

s rep. do 15“
HiFi subwooferů s rep. do 12"

koncepce 2 kanály, akt. vyhýbka 2 kanály, akt. vyhýbka aktivní regul. výhybka 1 kanál, akt. vyhýbka

limiter ano ano ano ano

el. ochrana výšk. rep. ano ano ne ne

ochrany proti přehřátí a zkratu proti přehřátí a zkratu proti přehřátí a zkratu proti přehřátí a zkratu

přepínač otočení fáze ne ne ano ano

indikace
zapnutí, limitování a vstupní 

citlivosti

zapnutí, limitování a vstupní 

citlivosti

zapnutí, limitování a otočení 

fáze
automatického zapnutí

regulace volume, bass, treble volume, bass, treble volume, crossover volume, crossover

vstupy 1× sym. In Mic/line, XLR 1× sym. In Mic/line, XLR 1× sym. In Line, XLR

1× stereo Line/Cinch,

1× nono Lfe/Cinch,

1× stereo repro

výstupy 1x sym. Out Mic/line, XLR 1× sym. Out Mic/line, XLR 1× sym. Out Line, XLR 1× stereo repro odbočka

výkon bas. kanálu 100 W rms. / 8  300 W rms. / 8  400 W rms. / 4  150 W rms. / 4 
výkon výšk. kanálu 50 W rms. / 8  100 W rms. / 8  - -

frekv. rozsah / ±1 dB 20 - 20 000 Hz 20 - 20 000 Hz 40 - (80 - 250) Hz 26 - 195 Hz

dělící kmitočet 1,8 kHz / 12 dB / oct 1,8 kHz / 12 dB / oct 80 - 250 Hz / 12 dB / oct 30 - 200 Hz / 12 dB / oct

rozsah regulace hlas. 3 × ± 10 dB 3 × ± 10 dB 1 × ± 10 dB 1× ± 10 dB

THD <0,02 %/line, 0,04 %/mic <0,02 %/line, 0,04 %/mic - <0,03 %/line

vst. impedance 20 k / line, 10 k/ mic 20 k / line, 10 k/ mic 20 k / line 10 k / line

napájení 230 V / 50 Hz AC 230 V / 50 Hz AC 230 V / 50 Hz AC 230 V / 50 Hz AC

chlazení pasivní pasivní pasivní pasivní

rozměry 110 × 225 × 125 mm 158 × 370 × 125 mm 158 × 370 × 125 mm 155 × 225 × 92 mm

hmotnost 2,5 kg 5,5 kg 6,7 kg 0,98 kg

ZS 351 subwooferový,

1 kanál, 400 W

Kat. č.: 27 074 ............................ ks

ZS 291 celopásmový,

2 kanály, 100 + 50 W

Kat. č.: 27 076 ............................ ks

ZS 301 celopásmový,

2 kanály, 300 + 100 W

Kat. č.: 27 077 ............................ ks

Moduly zesilovačů DEXON řady ZS koncipovány pro instalaci do vlastních konstrukcí  reprosoustav, robustní provedení, dostatečný vý-

kon, zesilovače ve třídě AB, napájecí toroidní transformátor s dostatečnou filtrací, limiter, elektronická ochrana výšk. rep., aktivní výhyb-

ka, vícekanálová koncepce, obsahuje více zesilovačů a každý budí své pásmo, model ZS 260 pro Hifi subwoofer.

ZS 260 subwooferový,

1 kanál,  pro HiFi, 150 W

Kat. č.: 27 072 ............................ ks
NOVINKA!

Detailnější popis na str. 92.


