
ProDisc DS är en spelare för både
CD-i och standard CD-skivor. 
Med senaste CD-i-teknologin får Du
”High Quality Sound” under många
år i kontinuerlig drift.

Musik för kommersiellt bruk
ProDisc DS, spelare för AEI-Music,
professionell musik på CD-i, med
hela 4 timmars speltid per skiva. 

Den bästa musiken för Ditt företag.

Du hyr musik som passar din
verksamhet, musik som skapar den
rätta atmosfären och stärker
profilen på ditt företag.

Musik utan snack och utan reklam.

Komplett kundradioanläggning
ProDisc DS har inbyggd förstärkare,
som kan driva 15 högtalare, samt
ingång för mikrofon, om utrop via
högtalarna önskas.

Extra förstärkare kan anslutas om
fler högtalare behövs.

Externa ljudkällor som t ex reklam-
bandspelare och utrymningslarm
kan integreras och automatiskt få
prioritet över musik och mikrofon.

Musiken tonar ut
När mikrofon eller externa ljud-
källor används, tonas musiken till
behaglig bakgrundsnivå eller
tystnar helt och hållet.

System
ProDisc DS är integrerbar med de
flesta standardprodukter inom
ljudteknik.

Enkel att hantera
Ett minimum av knappar för
enklast tänkbara handhavande.
”Open/close” öppnar CD-luckan.
”Remix” spelar slumpvis, random.
”Play/stop” start/stopp.
”Skip” hoppa till nästa låt.
”Volume” ställer ljudnivån.
”Power” strömbrytare.

Volym, bas och diskant
Kontrollerna kan förinställas och
låsas, om så önskas.

ProDisc DS
Tekniska specifikationer

Högtalarutgång (Hög )
Utgångseffekt: 25W (100V, 70V)
Frekv. omf: 50 Hz – 17 kHz

(–5±3 dB)
Signal/brus: Bättre än 70 dB

(JIS-A)
Distortion: < 1% vid 1 kHz

Högtalarutgång (Låg )
Utgångseffekt: 25W (vid 1 kHz,

4 belastning)

Linjeutgång
Anslutning Stereo Phono

kontakt H (höger)
utgång endast vid
mono.

Utg impedans 600 obalanserat
Utg nivå +6 dBV (vid CD

maxnivå, 10 k
belastning.

Auxingång
Anslutning Stereo Phono

kontakt H (höger)
utgång endast vid
mono.

Ing impedans 10 k obalanserat
Ing känslighet 0 dBV (vid ingångs-

nivå 0 dBV)

Mikrofoningång
Anslutning Skruvplint
Ing känslighet 1 k balanserad

Övrigt
Nätspänning AC 220/240V

50/60Hz
Arbetstemp +5 °C – +40 °C
Mått b,h,d 420 x 88 x 323 mm  
Vikt 7,2 kg
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