
DSC480II

      DSC480II  é um avançado processador de sinal de Audio digital (4 entrada - 8 saída). 

      DSC480II usando o design mais avançado, A utilizar processador Digital de 32-bit (expansível 

para 40 bits) como a central de processamento. E uso do design de ponto flutuante, Este projeto 

pode aumentar consideravelmente a faixa dinâmica, Muitas vezes maior do que a qualidade do 

design de 24 bits. para satisfazer todas as exigências.

    DSC480II pode controlar no painel ou conectar PC via USB  através de uma interface gráfica intuitiva

 para controle remoto. Algoritmos de DSP e funções podem ser continuamente  atualizado para 

melhor desempenho e recursos atualizados via PC. Configurações de armazenamento e de segurança

 do sistema múltiplo para tornar este processo ainda mais completa do sistema,o Processador DSP 

32-bit  pode efetivamente prevenir  o  ruído e distorção que gerar no processamento do processador 

 de 24 bit .

　  DSC480II que podem ser ajustados Parâmetros incluem: nível, delay, polaridade, cada canal

 Equalizador paramétrico de 8 banda, divisão de freqüência múltiplas opções e um limitador completo. 

Controle de freqüência precisa é realizado resolução 1Hz. Entrada e saída pode ser alterado para uma 

variedade de configurações 

CARACTERÍSTICAS:

Entradas - balanceada eletronicamente

Impedância> 10k Ohms 

CMRR> 65dB 50Hz - 10KHz 

Saídas - Todos balanceada eletronicamente 

Impedância <600 Ohms 

carga mínima de 600 Ohms 

taxa de amostragem de 96 kHz interno 

Resposta de Frequência 0,5 dB 10Hz - 40kHz 

Faixa Dinâmica> 110dB 20Hz a 20kHz. Unwtd 

Distorção <0,001% @ 1kHz, 10 dBm 
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Atraso Máximo 2.000 ms. Entrada: 1000ms; saída: 1000ms 

ganho de entrada ajustável +12 dB a -40dB em passos de 0,1 dB e mute 

ganho de saída ajustável +12 dB a -40dB em passos de 0,1 dB e mute 

Equalização 

paramétrica Filtros: 8 por entrada / 9 por saída  

Paramétricas: largura de banda de 0,05 -3 de Out de Frequência: 20Hz-20KHz; 

máximo ganho: + / - 15dB.  Latência 1.29ms 

filtragem Fase em fase / fora de fase 

Crossover Filtros 

Bessel / Butterworth / Linkwitz-Riley12/18/24/ 48dB por oitava 

Limitador e compressor 

Threshold +22 dBu a-20dBu 

tempo Ataque: 1mS a 100ms 

tempo Release 2, 4, 8, 16 ou 32 vezes o tempo de ataque 

Conectores 

4 Entradas  XLR fêmea 

8 Saídas XLR macho

conector USB 

Exibição 20 x 4 Caracteres LC-Display com LED de iluminação de fundo 

Alimentação 

85VAC - 265VAC 

Consumo <15 watts 

Peso2,8 kg. Net (5 kg. O envio) 

Tamanho (45 x 483 x290 milímetros)

Devido ao contínuo aprimoramento do produto nas especificações acima 

estão sujeitas a alteração
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