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 Applicaties

De AUDAC MCD15 is een Multi-CD / MP3-speler, 
die ontworpen is voor vaste installaties in zowel 
commerciele als professionele applicaties.

Als toevoeging tot de standaard functies voor een 
standaard CD / MP3-speler heeft de MCD15 nog 
een groot aanbod van geavanceerde functies.

Het biedt de mogelijkheid om een voorgepro-
grammeerd afspeelschema op te stellen tot 32 
gebeurtenissen, verschillende herhaalmodes 
zoals lied herhalen / cd herhalen / alle cd’s herha-
len. Door middel van willekeurig afspelen / gepro-
grammeerd willekeurig afspelen / en willekeurig 
afspelen in de volgorde van de cd’s, maken het 
mogelijk om de door jou geselecteerde liedjes in 
een willekeurige volgorde af te spelen.

De CD-lade biedt plaats aan vijf cd’s (zowel 
standaard 12cm cd’s als 8cm cd’s). Het frontpa-
neel biedt de mogelijkheid voor het weergeven 
van drie verschillende tijdsmodes, geeft de activ-
iteit van de cd wisselaar weer en geeft informatie 
over de huidige werkmode.

De stereo uitgangsverbindingen zijn uitgevoerd 
door middel van twee RCA/Cinch pluggen aan de 
achterzijde van het toestel.

Als voedingsspanning dient de MCD15 aanges-
loten te worden op een 240V AC / 50 Hz net, en 
heeft een vermogenverbruik van 14 Watt.

Door middel van een optionele montagebeugel 
(MCD15BKT) kan de MCD15 gemonteerd 
worden in een 19” rack, en neemt het een plaats 
in van drie eenheden.
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SYSTEEM SPECIFICATIES
Voedingsspanning 240 V AC - 50 Hz
Vermogenverbruik 14 W
CD’s Audio CD’s 8cm, 12cm
Aantal CD’s 5
Kanalen 2
Uitgangsniveau 1.9V ± 0.5dB
Kanaalbalans ≤ 0.5dB
Vervorming ≤ 0.006%
Frequentie responsie 20Hz - 20kHz
Dynamisch bereik ≥ 98 dB
Signaal / Ruis verhouding ≥ 102 dB
Kanaalscheiding ≥ 95 dB
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (W x H x D) 435 mm x 115 mm x 388 mm
Netto gewicht 6.8 Kg
Constructie Staal
Montage 19”
Hoogte (in eenheden) 3 HE
Kleur Zwart
VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 8 Kg - 0.022 Cbm
Inbegrepen accessoires Voedingskabel

Cinch kabel
Optionele accessoires MCD15RMT afstandsbediening

MCD15BKT 19” montagebeugel

*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.

- 5 CD wisselaar
- Programma geheugen met 32 voorinstellingen
- Drie verschillende willekeurige afspeelmethoden
- Laag vermogenverbruik
- 20 bit en 8 x oversampling digitaal filter
- 19” rack montagekit beschikbaar
- Onmiddelijke trackselectie

- Allerlei verschillende toepassingen voor vaste 
  installaties
- Restaurants
- Kantoorgebouwen
- Productiehallen
- ...


