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Distribuidor de Áudio Pro�ssional
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Soluções
Inteligentes
para Broadcast.

Distribuição de áudio pro�ssional. Estruturada e com níveis de áudio corretos entre os equipamentos.

O DIST 28 multiplica a saída de áudio de um equipamento em até 08 saídas mono ou 4 estéreo podendo ser selecionado por 
um botão em seu painel frontal.

O controle do nível de entrada de áudio no equipamento é feito no painel frontal e tem auxílio de um VU digital para facilitar 
sua visualização. Cada saída tem ajuste de volume independente possibilitando o aumento da performance de seu sistema.

Este equipamento foi desenvolvido com a única �nalidade de distribuir o áudio na emissora, contém tecnologia e recursos 
que o tornam ideal em sua tarefa, livrando o áudio enviado de ruídos e distorções, elimina emendas de cabos e improvisos 
com um custo acessível que preserva seus equipamentos e a qualidade �nal do áudio.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

• Possui 2 entradas e 8 saídas eletronicamente balanceadas 
sem o uso de transformadores;

• Disponibiliza 2 saídas balanceadas extras (espelho da 
entrada) para envio do sinal para outro equipamento;

• Recurso para operação em mono ou estéreo;

• VU digital de indicação de nível de entrada;

• Controle de ganho de entrada independente por canal;

• Controle de volume de saída independente para as 8 
saídas;

• Fonte de alimentação digital, bivolt automática;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Conectores de entrada e saída de áudio tipo XLR profissio-
nal com pinos banhados a ouro;

• Amplificadores operacionais NE5532 que trabalham com 
impedâncias de 600 Ohms e mínima distorção;

 Filtro de RF nas entradas e saídas de áudio para operação 
em ambientes de alta interferência eletromagnética;

• Trabalha com níveis de até +24dBu, nível nominal de traba-
lho: +4dBu;

• Operação fácil e intuitiva.


