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NETIO (síťový výkonový zesilovač) je vysoce výkonný 

100V výkonový zesilovač, s  možností síťového propojení 

digitálního zvuku. NETIO může přijímat zvuk z jiných vzdá-

lených zařízení NETIO prostřednictvím sítě LAN nebo lokálně 

prostřednictvím analogových zvukových vstupů. NETIO je 

100V zesilovač třídy D s pokročilou, energeticky úspornou 

konstrukcí a nabízí několik profesionálních funkcí, jako jsou 

eliminátor zpětné vazby, omezovač hlasitosti zvuku, zpožďo-

vací linka až do 30 000 ms, vstupní a výstupní ekvalizér. Díky 

uživatelsky přívětivému a intuitivnímu softwaru TCP/IP pro PC 

je konfigurace samostatného zařízení NETIO nebo síťového 

systému jednoduchá a rychlá.

 » Stavy zón: chyba, blokováno nebo 

přehrávání včetně typu zdroje

 » Jednoduchá maticová aktivace výběrem 

zón/skupin a zvukových vstupů/zpráv

 » Podrobný registr chyb

 » Místní a globální přehled o impedancích 

reproduktorových vedení

 » Globální správa zvukových signálů 

prostřednictvím sítě
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J,+K'3+%L)2#,+3M%$+, NETIO

Počet reproduktorových vedení 8

Počet řídicích vstupů 7

Počet reléových výstupů 3

Počet zesilovačů / výkon 2 / 320 W

Redundantní zesilovač Ano – 320 W

Počet současně přehrávaných zpráv 2

Celkové zvukové zatížení systému 400 W

Ochrana Přehřátí, zkrat, přetížení, svod

Počet portů LAN
1× LAN/WAN pro konfiguraci prostřednictvím PC

2× LAN automatické nastavení 100/1000 Mb

Ovládání 4 programovatelná tlačítka a barevná dotyková obrazovka

Doplňkové funkce

Počet zvukových vstupů 1 – stereo na mono

Počet zvukových výstupů 1 – výstup pro vedení mono

Zdroje napájení 24 Vss (maximálně 150 mA) a 48 Vss (maximálně 350 mA)

DSP 
Vstupní ekvalizér, výstupní ekvalizér, eliminátor zpětné vazby a ome-

zovač hlasitosti zvuku, zpoždění až 30 000 ms

Krytí IP 30

Hmotnost 19 kg

Rozměry (Š × V × H) 439 mm × 176 mm × 354 mm

Povrchová úprava Černá

Způsob montáže Stojan 19" nebo na stůl
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ABT-DMS-LCD

 Zónový mikrofon
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ABT-M04 / Mikrofon
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ABT-DFMS
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ABT-M01 / Mikrofon
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ABT-DMS-LCD

Vícevidové / jednovidové 

vlákno
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