
POWERPOD K-12 pLUS 

 

  
POWERPOD K-12 Plus Mixer cu amplificator,1000W, 12 canale, EQ grafic, Dual DFX  

Putere de ieșire 500W + 500W 

EQ cu canal în 3 benzi, mid-range și patru auxiliare  

EQ grafic Stereo pe 7 benzi  

100 Efecte digitale high-definition  

Capac de protecție turnat 

Greutate mică obținută prin comutarea alimentării  

CARACTERISTICI  

  Amplificator stereo 500w + 500W / 4 Ohmi   

 DFX Dual, procesor digital multi-efect pe 24/32-bit cu   

                100 efecte, cu  tastă de întârzâiere și tonuri de test  

 8 intrări de microfon balansate (8 cu inserții)  

 12 intrări de linie  

 Două canale de intrare stereo: 1/4" și RCA   

 EQ pe 3 benzi  cu  mid-range  

 EQ grafic Stereo pe 7 benzi  

 Patru ieșiri de trimitere auxiliare (AUX 2 poate fi setat la pre- 

sau post-fader)  

 Două reutururi stereo – fiecare poate fi rotunjit pentru AUX 

1 & 2 (efect la monitor)  

 Întrerupătoare individuale Phantom  +48V  

 Ieșire Mono cu filtru variabil  low pass de la 60 Hz până la 

               160 Hz  

 PFL pe ficare intrare AFL pe fiecare ieșire  

 Întrerupător de Standby pentru a asculta muzica între setări  

 Ieșirea Zonă 2 pentru a putea cupla un alt sistem PA 

 Iețire de căști cu potențiometru de control al nivelului  

 În conector de tip Speakon și 2 mufe jack 1/4" pe fiecare 

canal pentrun conectarea boxelor 

 Capacul de protecție turnat previne zgârierea sau 

deteriorarea mixerului 

 Mâner solid metalic integrat în carcasă  

 Greutate redusă obținută prin eficientizarea alimentării  

Mixerele din seria Powerpod K sunt compacte și versatile cu 14 sau 16  intrări mono de linie/microfon și intrări stereo. Ele 

au încorporate amplificatoare stereo cu ieșire selectabilă de până la 500W pe canal. Procesoarele duale de efecte digitale 

integrate pe 24/32-bit vin cu 100 efecte predefinite, control general de parametrii, control tap și mufe pentru comutatorul de 

picior. Un EQ pe 3 benzi pe fiecare canal și 10 benzi grafice sereo vă oferă control maxim asupra mixajelor d-vs. Greutatea 

a fost în mod dramatic redusă prin înalta eficientizare a alimentării prin comutator. Greutatea redusă și mânerele metalice, 

robuste, integrate și durabile fac din acest echipament un ultra puternic, portabil, all-in-one mixer cu amplificator. 

Caracteristicile extra ale Powerpod K-16 includ detectarea feedback-ului, eliminator vocal pentru karaoke, și intensificatorul 

sPs mix. Powerpod K-Series powered mix Mixerele din seria Powerpod K  sunt ideale pentru folosirea în cluburi, case de 

cult, hale, aule școlare și săli de consiliu.  
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Specificații  

AMPLIFICATOR, puterea de ieșire în Wați @THD<0,5%, 1KHz  

Număr de canale  

Limitator  

8 ohmi pe canal  

4 ohmi pe canal 

Punte mono 8 ohmi  

Selector de putere a amplificatorului 

Intrări 

Total canale 

Canale balansate Mono Mic/Linie 

Canale de linie stereo cu preamp. microfon  

Retur Aux Stereo Aux 

Intrare 2T  

Ieșiri 

General L/R Stereo  

General mono 

Trimitere Aux & Trimitere efect  

Căști   

Ieșire de control RM sau zonă 2  

Ieșitre înregistrare 

Ieșire microfon 

Benzi de canal 

Control auxiliar 

Control Pan/Balans 

Canal On/Mut  

Canal Solo/PFL cu contorizare  

Indicatori LED  

Control volum 

Inserare 

Secțiunea Master  

Trimitere auxiliară Mastere  

Întoarcere efecte la monitor  

Căști/control RM/ control nivel zonă 2  

Modul Cameră de control   

Potențiometre 

Contorizare  

Număr de canale  

Segmente  

Alimentare Phantomizare 

Comutator  

Procesor de efecte 1  

2  

2  

330  

500  

1000  

500W+500W, 300W+300W, 100W+100W  

10  

8 (XLR+ 1/4" combo jack)  

2 (XLR & 2x 1/4”)  

2  

1 ( 1 x mini stereo & 2x RCA)  

2 x 1/4" TS. Nebalansat  

1/4'' TS. Nebalansat  

4 x 1/4'' TS. Nebalansat  

1  

2 x 1/4'' TS. Nebalansat  

1 x Mini stereo, 2x RCA  

1 x speakon & 2 x 1/4''  TS pe canal  

10   

4  

Da 

Da 

Da  

On, Peak, Semnal, PFL  

Potențiometre 60mm  

Da  

Potențiometru  2.60mm  

4  

Yes  

ST, PFL/AFL  

2 x Efx, Aux 1, Aux 2, Mono, Main L/R (Potențiom. 60mm)   

2  

13  

+48V DC  

Master + 10  

Procesor de efecte 2 

100 efecte cu control principal la picior  

comutator(tastă tap efect on/off)  

100 efecte cu control principal tasta Tap 

 

Ieșire master, toate potențiometrele jos 

Ieșire amplificator, toate potențiometrele jos 

THD  

Ieșire alimentare, 1 KHz, de la 20Hz la 20KHz                 @250 W, 4 ohmi <0.5%  

Orice ieșire, 1KHz@ +14dBu, de la 20Hz la 20KHz ,intrări de canal            <0.3%  

CMRR  

 

 

 

2.5K, 5K, 10K.  

16 KHz  

+/-12dB  

control întărziere la picior(tastă tap efect on/off)  

Stereo 10·band 

 

 

<-94 dBu  

<-63 dBu  

80 dB  

Intrare de linie 

Preamplificare microfon E.I.N.  

150 ohmi încheiat, gain maxim <-122 dBm  

Consum de energie (Nivel Maxim)  500 W  

Necesar de energie  Schimbabil între 115VAC & 230VAC, 50/60 Hz  

Greutate netă 14.5 Kg (31.9 lbs)  

Dimensiuni (WxHxD) 483 X 142.6 X 466.2 mm (19'’ X 5.6" X 18.4")  
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EQ grafic încorporat   

Frecvențe la centru 40, 80, 160, 315, 630, 1.25K.  

Gamă 

Zgomot: Lățime de bandă de la 20Hz la 20KHz. Pondere IHF-A, intrări 

de linie la ieșiri principale L/R, toate canalele alocate, panoramare L/R 

1 KHz @ -60dBu. Gain la maximum  

Diafonia 

1 KHz @ 0dBu, Lățime de bandă de la 20Hz la 20KHz, canal în principal 

pentru ieșiri L/R   

Potențiometru de canal jos, alte canale unitare  

Canalul mut, celelalte canale unitare  

Frecvența de răspuns (intrare de microfon la ieșire)  
 

Nivelul de linie o/p 20Hz - 20KHz.@ 4dBu in 600 Ohmi  

Amplificare o/p 20Hz - 20KHz. 1 W in 8ohmi 

Nivel maxim  

Intrare microfon Preamplificată  

Toate celelalte intrări 

Ieșirile nebalansate  

Impedanță  

Intrare Microfon  

<-63 dB  

<-64 dB  

 

+0/-2 dB  

+0/-2 dB  

 

+10 dBu  

+22 dBu  

+22 dBu  

5K ohmi  

50K ohmi  

10K ohmi  

600 ohmi  

150 ohmi  

3-band. +/-15 dB  

80 Hz  

100-8K Hz, măturat  

2.5 KHz  

12 KHz  

75Hz (-18 dB/oct)  

Toate celelalte intrări (exceptând  inserțiile)  

Ieșirile RCA 2T  

Toate celelalte ieșiri  

Egalizator 

EQ jos 

 EQ mediu   

Al doilea EQ mediu 

EQ sus 

Tăiere joase 

 

Capac de protecție turnat 
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