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 Applicaties

De CMP30 is een alles in één audio bron. Het 
bevat drie verschillende audiobronnen in slechts 
één enkel toestel.

Het combineert een CD-speler, een MP3-speler 
en een AM/FM tuner in een 19” toestel dat slechts 
een hoogte heeft van één rack eenheid.

Aan de voorzijde van het toestel zijn een USB- 
slot en een SD/MMC-geheugenkaartslot voorz-
ien. Hierdoor is het mogelijk om zowel CD’s af 
te spelen, als MP3-bestanden die opgeslagen 
zijn op USB-geheugensticks of SD/MMC-geheu-
genkaarten.

Er zijn twee aparte stereo uitgangen voorzien aan 
de achterzijde van het toestel. Eén uitgang is voor 
de CD/MP3-speler, terwijl de andere voor de AM/
FM tuner gebruikt wordt. Doordat hiervoor twee 
aparte uitgangen voorzien zijn, is het ook mogel-
ijk om deze tegelijkertijd te gebruiken. Hierdoor 
kan dit toestel bijvoorbeeld zeer geschikt zijn 
voor multi-zone audiosystemen waar meerdere 
audiobronnen gewenst zijn voor de verschillende 
zones.

Een RS232 controlepoort maakt het mogelijk om 
alle functies van het toestel te bedienen vanuit 
allerhande externe apparatuur, zoals domoti-
casystemen van onder andere AMX en Crestron.  
De RS232 commandoset is vrij beschikbaar, zo-
dat het mogelijk is om het toestel te bedienen 
vanuit ieder controletoestel wat RS232 onders-
teunt.

CMP30
M u l t i - M e d i a  s p e l e r

SYSTEEM SPECIFICATIES
Voedingsspanning 240V AC - 50 Hz
Ingangen Audio CD-slot

USB-Memory Stick Ingang
SD/MMC-Memory Card Ingang

Controle Frontpaneel
RS232

Kanalen 2
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Constructie Staal
Montage 19” rack mount
Hoogte 1 HE
Kleur Zwart
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Inbegrepen accessoires Power kabel

Cinch kabel

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermeld-
ing: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.

- CD-Speler
- MP3-Speler
- USB-slot voor USB-opslagapparaten
- Geheugenkaartslot voor SD/MMC-kaartjes
- AM/FM Tuner
- RS232 Controle
- Twee aparte audio uitgangen

- Allerhande verschillende applicaties waar 
  meerdere audiobronnen gewenst zijn


