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INSTALLÁCIÓS VÉGPONT DOBOZOK DANTE HÁLÓZATOKHOZ

nettó

bruttó

unD32

Dante kimeneti box, 32 szimmetrikus kimenet, redundáns Gigabit Dante Network csatlakozás RJ45 csatlakozókon, beépített switch és
harmadik RJ45 csatlakozó a további eszközök csatlakoztatásához, 2x16 előlapi kijelző valamennyi DANTE flow azonosításához és
kivezérlés méréséhez. Mindegyik kimenet szinje az előlapról szabályozható és némítható (60dB-es tartományban 0,375dB felbontással).
19" 1U

783 700 Ft

995 300 Ft

unDIO2x2

Kisméretű DANTE interfész 2-2 szimmetrikus ki és bemenettel, 12V DC vagy PoE tápellátás, Mic/Line bemenet, szoftveresen állítható
gain ( 0, +25dB, +40dB) és phantomtáp. Szofveresen állítható kimenetei szint (0, +10dB), Intgerált vezérlési lehetőség a Symnet
Composer-ben, önálóan az Atterotech unIFY control szofverrel vezérelhető DANTE hálózaton keresztül. A peremes kivitel lehetővé teszi
az asztallap alá, vagy falra szerelését kiegészítő hardver nélkül.

175 000 Ft

222 250 Ft

unD4O

Kisméretű DANTE interfész 4 szimmetrikus kimenettel 24V DC vagy PoE tápellátás,max +20dBu kimeneti szint, Atterotech unIFY control
szofverrel vezérelhtő DANTE hálózaton keresztül. A peremes kivitel lehetővé teszi az asztallap alá, vagy falra szerelését kiegészítő
hardver nélkül.

175 000 Ft

222 250 Ft

unD4I

Kisméretű DANTE interfész 4 szimmetrikus mic/line bemenettel. Mindegyik bemenet erősítése 8 lépcsőben szoftveresen állítható a
fantomtáppal együtt.DANTE switch kimenet. Tápellátás biztosítható DC24V külső tápról vagy PoE táplálással. A tápkimenetnek
köszönhetően a táphálózat is "fűzhető". Az előlapon valamennyi csatorna pillanatnyi beállítása ellenőrizhető. A peremes kivitel lehetővé
teszi az asztallap alá, vagy falra szerelését kiegészítő hardver nélkül.

247 800 Ft

314 710 Ft

unD4I-L

Az unD4I vel megegyező szolgáltatásokkal és csatlakozási lehetőségekkel felszerelt DANTE interface. A kiegészítésként rendelkezésre álló
4-4 logikai kimenet és bemenet lehetővé teszi külső eszközök logikai jelei és a DANTE hálózat UDP üzenetei közötti kommunikációt.
Symetrix processzorokkal együtt alkalmazva a rendszer távoli logikai ki és bemeneteiként funkcionálhatnak.

293 700 Ft

373 000 Ft

153 700 Ft

195 200 Ft

209 700 Ft

266 320 Ft

unDUSB
Peremes felépítésű kisméretű DANTE interfész. Kapcsolat a számítógépből küldött audio információ és a DANTE hálózat között felesleges
konverziók nélkül. Tápellátás 24VDC vagy PoE táplálással. Power link kimenet a táp továbbfűzéséhez. USB "B" csatlakozó
unDAES-O

Kisméretű DANTE interfész, mely lehetőséget biztosít 4 DANTE csatorna átalakítására AES kimenetre 44.1/48/88.2/96 Khz
mintavételezéssel. Transzformátoros leválasztású AES kimenetek. PoE vagy 24VDC táplálás Power link kimenet, Dante switch kimenet.

FALI BEÉPÍTHETŐ VÉGPONT DOBOZOK DANTE HÁLÓZATOKHOZ

nettó

bruttó

unDX2IO

Kisméretű (dual US gang) fali csatlakozó DANTE hálózatokhoz. PoE táplálás, 2 szimmetrikus bemenet, 2 szimmetrikus kimenet XLR
csatlakozókon. A bemeneti csatornákon szoftveresen beállítható 3 lépcsős (0-25-40dB) gain és fantom táp. ID LED a beazonosítás
megkönnyítéséhez.

206 900 Ft

262 760 Ft

unD3IO

Kisméretű (dual US gang) fali csatlakozó DANTE hálózatokhoz. PoE táplálás, Szimmetrikus XLR bemenet, szimmetrikus XLR kimenet.
Szoftveresen választható RCA sztereo pár vagy 3,5 JACK bemenet, fantom táp. 3,5 JACK kimenet, ID LED a beazonosítás
megkönnyítéséhez.

206 900 Ft

262 760 Ft

unDX4I

Kisméretű (dual US gang) fali csatlakozó DANTE hálózatokhoz. PoE táplálás, 4 szimmetrikus bemenet XLR csatlakozókon. A bemeneti
csatornákon szoftveresen beállítható 3 lépcsős (0-25-40dB) gain és fantom táp. 2 szimmetrikus kimenet Phoenix csatlakozókon a
hátlapon. ID LED a beazonosítás megkönnyítéséhez.

223 700 Ft

284 100 Ft

unD6IO

Kisméretű (dual US gang) fali csatlakozó DANTE hálózatokhoz. PoE táplálás. 2 szimmetrikus XLR bemenet szoftveresen állítható 3 lépcsős
gain és fantomtáp.RCA sztereopár és 3,5 JACK bemenet szoftveres választással. 3,5 JACK sztereo kimenet és párhuzamos 2
szimmetrikus kimenet a hátlapon Phoenix csatlakozókon.

223 700 Ft

284 100 Ft

KIEGÉSZÍTŐK KÉSZÜLÉKEK DANTE HÁLÓZATOKHOZ

nettó

bruttó

CommandHub Protokol translation server. Elérhetővé teszi külső protokollok számára a DANTE hálózaton az audio routing elvégzését, valamint az
ATTEROTECH eszközök név alapú elérését, vezérlését DANTE controller nélkül is.

232 100 Ft

294 770 Ft

unDNEMO

251 700 Ft

319 660 Ft

Hálózati monitor Dante hálózatokra. Előlapi kezelőszervekkel kiválasztható a kívánt csatorna a behallgatáshoz. Beépített
hangszóró,fejhallgatókimenet, mikrofon, Oled kijelző, PoE táplálás, USB csatlakozás. unIFY szofverrel vezérelhető, és programozható. A
kijelzéshez a Flow nevek megváltoztathatók! Egyszerű konferencia és tolmács rendszer alkalmazás.
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