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 Applicaties

De PMX124 is een 12-kanaals audiomixer 
met 6 mono- en 4 stereo-ingangen. Het is 
de perfecte en eenvoudigste oplossing voor 
een brede variatie van applicaties zoals als 
groepen en muzikanten maar kan ook perfect 
gebruikt worden in vaste installaties.

De ingebouwde 24-bit DSP-processor zorgt 
ervoor dat er gekozen kan worden tussen 
100 digitale hoge kwaliteit studio effecten. 
Sommige voorbeelden hiervan zijn reverb, 
Delay, chorus en flanger. De intensiteit van 
het toegevoegde effect kan gecontroleerd 
worden via de EFX RTN-fader en via een 
individuele potentiometer voor elk kanaal.

Een 3-bands equaliser is aanwezig voor elk 
ingangskanaal alsook een hoog doorlaat filter 
voor kanalen 1-8.

Verder is er nog een peak-LED aanwezig voor 
elk mono-kanaal alsook een PFL- en Mute-
schakelaar voor elk mono- en stereokanaal. 
2 hoge resolutie LED-bargraphs geven het 
niveau van het uitgangssignaal weer voor de 
MAIN L/R.

Fantoom voeding is voorzien voor elke 
microfooningang om condensatormicrofoons 
en DI-boxes aan te sluiten.

Een externe voedingsadapter voorziet 
een 17V AC spanning om een zo goed 
mogelijke SNR waarde te behouden. 
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SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximaal uitgangsniveau 24dBm
Frequentie response 20Hz - 20kHz
Cross-Talk < 0.01%
Brom en ruis < -127 dBu (EIN)

< -100dBu (residueel)
< -80 dBu (Main - ALT3/4 - AUX - EFX 
uitgang)

EQ 12 kHz ± 15dB (Hoog)
2.5 kHz ± 12 dB (Mid)
80 Hz ± 15 dB (Laag)

DSP effecten 24 bit / 100 presets
Voedingsspanning 230V AC - 50 / 60 HZ
Fantoomvoedign 48v DC
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (B x H x d) 328mm x 420 mm x 65mm
Netto gewicht 5.85Kg
Eenheid hogote 10HE
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking kartonnen doos
Verzendingsgewicht en volume 7.20 Kg - 0.05Cbm
Accesoires 19” adapters
Opties Caymon FCM12 flightcase

*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.

- 6 mono en 4 stereo ingangen
- 3 bands equalising
- 1 auxillary met Pre / post schakelaar
- Flexibele en smalle mengtafel
- 24 bit ingebouwde DSP
- 100 preset effecten beschikbaar
- Peak signal indicator
- PFL voor elk kanaal
- 19” adapters inbegrepen

- Kleine PA systemen
- Clubs
- Theaters
- Repetitiekamers
- Pubs
- Muziek bijeenkomsten.



De PMX124 zal ervoor zorgen dat men een probleemloos optreden 
kan geven omwille van het stevige ontwerp en hoge kwaliteits 
componenten.

19” adapters worden meegeleverd zodat het toestel ingebouwd kan 
worden in een 19” flightwas of rack.
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