Přenosný zdroj

PHANTOMOVÉHO NAPÁJENÍ
ÚVOD
Zařízení s označením Xvive P1 Portable Phantom Power Supply představuje 12V/48V
napájecí zdroj phantomového napájení s nízkou úrovní vlastního šumu. Tento zdroj
využívá interní dobíjecí baterii a disponuje dostatečným výkonem pro napájení mikrofonů
s vysokým odběrem proudu. P1 umožňuje takřka v jakékoliv situaci uživatelům používat
mikrofony a zařízení, která vyžadují externí napájecí zdroj. Díky drobné velikosti, nízké
hmotnosti, odolné konstrukci a mimořádně nízké úrovni šumu je P1 ideální nástroj pro
napájení mikrofonů za účelem odesílání signálu do mixážních pultů, procesorů a dalších
nahrávacích zařízení, která nedisponují phantomovým napájením. Velká životnost baterie
s LED indikací zajišťuje, že je mikrofon během nahrávání řádně napájen.

VLASTNOSTI
• 12V nebo 48V phantomové napájení: Kondenzátorové mikrofony je vždy důležité napájet
odpovídajícím způsobem. Díky P1 máte neustále k dispozici 12V nebo 48V čistého
phantomového napájení, které vám zaručí perfektní výkon bez šumu.
• Dobíjecí baterie: P1 pracuje s interní dobíjecí baterií, která osvobozuje uživatele od nutnosti
připojení se k elektrické zásuvce a chrání provoz před problémy se zemními smyčkami.
• Nízká úroveň šumu: Toto zařízení je vybaveno regulovanou elektronikou a precizními
rezistory, které uspokojují ty nejnáročnější digitální nároky a poskytují transparentní zvuk
bez šumů či ruchů.
• Drobná velikost: P1 disponuje velikostí kytarového efektového pedálu. Díky gumovým
nožkám lze tento zdroj umístit i do pedalboardu nebo kamkoliv jinam. Celokovové šasi je
odolné a pevné.
• LED indikace stavu baterie: Blikající LED kontrolka vás upozorní na zbývající méně než 10%
kapacitu baterie.

UPOZORNĚNÍ
• P1 poskytuje 12V nebo 48V phantomové napájení, které je určeno pro profesionální
kondenzátorové mikrofony. Používání phantomového napájení pro jiné typy mikrofonů
není nutné a není ani doporučeno.
• K P1 nikdy nepřipojujte nesymetrické mikrofony, páskové mikrofony a další zařízení.
• P1 lze dobíjet pouze pomocí USB portu k napájecímu 5V USB zdroji. Žádná jiná zařízení k
dobíjení nepoužívejte.
• Před odpojením mikrofonu a/nebo XLR kabelu vypněte napájení a počkejte 5 sekund.
Phantomové napájení tak bude mít dostatek času pro plné vypnutí.

POPIS PRODUKTU
1 Symetrický XLR vstup (samice)
2 Symetrický XLR vstup (samec)
3 Vypínač napájení
4 Přepínač mezi 12V a 48V phantomovým napájením
5 LED kontrolky,
indikátor baterie,
vypnutí,
nízkého stavu baterie
6 Dobíjecí USB port (Micro USB-B)

LED INDIKACE BATERIE

Blikající: méně než 10%

SPECIFIKACE
Vstup:
Výstup:

Symetrický XLR konektor (samice)
Symetrický XLR konektor (samec)

Baterie:
Životnost baterie:
Doba dobíjení baterie:
Dobíjecí napětí:
Dobíjecí proud

2200 mA/3,7V (Li-ion baterie)
14-40 hodin
2,5 – 3 hodiny
USB 5V
>1A

Výstupní proud
Napětí (48V):
Napětí (12V):

do 12 mA
do 16 mA

Rozměry:
Hmotnost:

44 x 33 x 105 mm
145 g

