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 Applicaties

- Eén gebalanceerde stereo-uitgang 
- 6-ingangkanalen
- Twee microfoonkanalen
- 15V fantoomvoeding, toonregeling, talk over
- 1 gebalanceerde stereo-lijningang
- 3 niet-gebalanceerde stereo-lijningangen
- Gemakkelijk te gebruiken
- Uitstekende geluidskwaliteit
- Modern en geavanceerd ontwerp

- Restaurants
- Hotels
- Winkels
- Warenhuizen
- Bedrijfskantoren
- Openbare gebouwen

De PRE16 is een eenvoudige maar veelzijdige 
6-kanaals stereo-voorversterker. Hij biedt de per-
fecte oplossing voor een grote variatie aan toe-
passingen waar er verschillende muziekbronnen 
gemixt en verdeeld dienen te worden door mid-
del van een één-zone audiodistributiesysteem.  

Het is betrouwbaar, makkelijk te installer-
en en eenvoudig te gebruiken. Tegelijkerti-
jd biedt het de mogelijkheid om allerhande 
muziekbronnen te verbinden en te besturen. 

De PRE16 is ontwikkeld als een 6-kanaals ster-
eo-voorversterker waarvan twee kanalen micro-
fooningangen zijn. Deze bevatten beiden een 
3-bands toonregelaar, volumeregelaar, fantoom-
voeding en een talk-over-functie. 

Wanneer de fantoomvoeding ingeschakeld is, 
wordt er 15V voedingsspanning naar het cor-
responderende microfoonkanaal gestuurd voor 
het voeden van condensatormicrofoon. Wan-
neer de talk-over-functie ingeschakeld is en 
er een signaal aanwezig is, worden alle an-
dere aanwezige muziekbronnen onderdrukt.  

De overige vier ingangskanalen zijn directe lijnin-
gangen waarvan één ontwikkeld is als een  gebal-
anceerde stereo-lijningang. De drie resterende 
lijningangen zijn niet-gebalanceerde ingangen. 

Alle verbindings- en kanaalinstellingen kunnen 
aangepast worden op de achterzijde van de 
PRE16, terwijl op de voorzijde alle afzonderlijke 
volumeknoppen, zoals de algemene uitgangsvol-
umeknop met tweebands-toonregeling, voorzien 
zijn.

PRE16
6 - k a n a a l s  v o o r v e r s t e r k e r

SYSTEEM SPECIFICATIES
Ingangsimpedantie Microfoon 1-2 600 Ohm gebalanceerde XLR
Ingangsimpedantie kanaal 1 2 x 600 Ohm gebalanceerd XLR
Ingangsimpedantie kanaal 2-4 47 kOhm niet-gebalanceerde Cinch / 

RCA
Gevoeligheid Ingangsmicrofoon 1 mV
Gevoeligheid ingangskanaal 1 200 mV
Gevoeligheid ingangskanaal 2-4 200 mV
Frequentie response -3 dB 20 Hz – 20 kHz
THD+N op 1 kHz < 0.1%
Signaal- ruisverhouding > 90dB
Uitgangsimpedantie 2 x 600 Ohm gebalanceerd XLR
Uitgangsniveau 1.2 V
Voedingsspanning 100 – 240 V AC / 50-60 Hz
Fantoomvoeding 15V ± 3V
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (W x H x D) 482 mm x 44 mm x 309 mm
Gewicht 3.6 kg
Hoogte in eenheden 19”
Producthoogte 1 HE
Behuizing Staal
Kleur Zwart 
Normeringen IEC60065

EN55103-1
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Gewicht en volume 5 kg – 0.013 Cbm

*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.


