
MA125
100-woltowy wzmacniacz miksujący

DANE TECHNICZNE
Wejścia

• Mikrofonowe 1: zbalansowane; na przednim panelu: typu Jack 6,3 mm; 
na tylnym panelu: typu XLR, typu DIN5 (1,5 mV) oraz typu Euroblock; 
zasilanie fantomowe 14 V, aktywowane włącznikiem na tylnym panelu

• Mikrofonowe 2 i 3: zbalansowane typu XLR3 oraz Jack (1,5 mV)
• Mikrofonowe / Liniowe 4: zbalansowane typu XLR (1,5 mV) / typu RCA Cinch (200 mV)
• Wejście dodatkowe (AUX): typu RCA Cinch (500 mV)
• Wejście odtwarzacza CD: typu RCA Cinch (500 mV)
• Wejście tunera: typu RCA Cinch (300 mV)
• Wejście wzmacniacza mocy: typu RCA Cinch (1 V)

Wyjścia
• Głośnikowe: typu Euroblock; 8 Ohm; 50 V (20 Ohm); 70 V (39,2 Ohm); 100 V (80 Ohm)
• Wyjście do nagrywania: typu RCA Cinch mono (1 V)
• Wyjście przedwzmacniacza: typu RCA Cinch (1 V)
• 24-woltowe wyjście priorytetowe do zdalnej aktywacji innych urządzeń: uruchamiane 

przez zamknięcie kontaktu priorytetowego typu Euroblock (1A)
Dane ogólne

• Moc wyjściowa RMS: ciągła: 125 W; muzyczna: 150 W
• Zakres przenoszonych częstotliwości: 40 Hz – 22 kHz (+/-3 dB)
• Stosunek sygnał / szum (22 Hz – 22 kHz): wzmacniacz: >95 dB; 

wejścia liniowe: >81 dB; wejścia mikrofonowe: >70 dB
• Zniekształcenia: <0,5% przy -6 dB i 1 kHz
• Sygnał ostrzegawczy: 2-tonowy, o regulowanym poziomie, aktywowany zamknięciem 

kontaktu typu Euroblock lub DIN5
• System priorytetowy: 

poziom 1 (awaryjny / telefoniczny): złącze Euroblock (200 mV); wycisza wszystkie wejścia
poziom 2 (wyciszanie głosowe): przez wejście mikrofonowe 1 (0,6 mV), wycisza wejścia 

mikrofonowe 2, 3 i 4 oraz wejścia liniowe; regulowany próg czułości
poziom 3 (zamknięcie kontaktu): wycisza wszystkie wejścia

• Ogranicznik: ogranicznik dynamiki przy -3 dB
• Regulacja barwy: tony niskie: +/-10 dB przy 100 Hz; tony wysokie: +/-10 dB przy 10 kHz
• Zasilanie: prąd zmienny 230 V lub 115 V / prąd stały 24 V
• Wymiary: (wys. x szer. x głęb.): 88 x 483 x 230 mm; 19-calowe uchwyty montażowe w komplecie
• Waga: 9 kg



APart  Audio  MA125 to  zwarty,  profesjonalny  wzmacniacz  nagłośnieniowy z  mikserem,  przeznaczony  do aplikacji 
komercyjnych i przemysłowych. Wzmacniacz może napędzać zarówno standardowe zestawy głośnikowe o impedancji 
8 Ohm, jak też linie głośnikowe o stałym napięciu. 

MA125  posiada 4 wejścia mikrofonowe ze zintegrowanymi  filtrami  mowy, 4  wybieralne wejścia  liniowe oraz jedno 
wejście  linii  awaryjnej  /  telefoniczne.  Wejście  mikrofonowe  nr  1  pełni  funkcję  głównego  wejścia  dla  mikrofonu 
przywoławczego. Jego sygnał może być dostarczany poprzez gniazdo typu Jack na przednim panelu wzmacniacza 
oraz  poprzez złącza typu  XLR3,  DIN5 lub  Euroblock – na  tylnym panelu.  W razie  potrzeby,  do  każdego wejścia 
mikrofonowego można podłączyć równolegle po dwa mikrofony przywoławcze APart Audio (MICPAT-D).

MA125 wyposażono  w  3-poziomowy  system  priorytetowy.  Najwyższy  priorytet  posiada  wejście  linii  awaryjnej  / 
telefoniczne na tylnym panelu.  Wejście  mikrofonowe nr  1  posiada drugi  w kolejności  priorytet,  natomiast  priorytet 
trzeciego poziomu może być aktywowany poprzez zamknięcie kontaktu - stycznika bezprądowego na tylnym panelu 
wzmacniacza.  Ten stycznik  wycisza  wszystkie  wejścia  liniowe,  przeznaczone do  odtwarzania  muzyki  tła,  a  także 
aktywuje  zintegrowany  sygnał  ostrzegawczy,  którego  poziom  można  regulować  miniaturowym  potencjometrem 
na tylnym panelu. Aktywacja stycznika bezprądowego uruchamia również 24-woltowe wyjście zasilające zewnętrzne 
przekaźniki włączające zdalnie lokalne regulatory głośności, głośniki lub inne urządzenia.

Jeśli  istnieje  potrzeba  nagrania  bądź  przesłania  sygnałów zmiksowanych  w sekcji  miksera  wzmacniacza  MA125, 
można wykorzystać do tego celu dedykowane, monofoniczne wyjście do nagrywania. Dodatkowo MA125 wyposażono 
w odłączane uchwyty do montażu w 19-calowych szafkach.

Wzmacniacz  MA125 to  urządzenie  skonstruowane  zgodnie  ze  standardami  przemysłowych  aplikacji.  W  ścieżkę 
sygnału można wpiąć dodatkowy korektor graficzny (np.  APart PXQ2215). Można też dodać do systemu dodatkowe 
wzmacniacze  mocy  (np.  APart  PA240P),  używając  wyjścia  przedwzmacniacza  lub  wejścia  wzmacniacza  mocy 
ze złączami typu RCA Cinch.
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