
 



 
ITEC MULTI-MEDIA CONTROL:  Priklopni panel, pred ojačevalnik, signal procesorji, AV Switch ter 
končna stopnja v eni napravi - to prihrani prostor, ožičenje, kabelske povezave in prepreči ter 
odpravlja težave z neskladnimi prilagoditvami in Ground zanke, (brnenje). 
 
ITEC MULTI-MEDIA CONTROL  ponuja popolnoma nov koncept. 
V enem kompaktnem ohišju združuje visoko kakovostni AV SWITCH, najsodobnejšo digitalno AUDIO 
tehnologijo  in celo avdio ojačevalnik. Z PCjem ter brezplačno programsko opremo POWER DESIGN 
se MULTI-MEDIA CONTROL  konfigurira in  nastavi in se  lahko prilagodi ustreznim optimalnim 
akustičnim pogojim. Vse funkcije se lahko daljinsko vodijo preko RS-232 vmesnika.  
 

Sprednja stran MULTI-
MEDIA CONTROLA služi 
uporabniku kot priklopni 
panel mikrofonov, zunanje 
vire AV naprav ali laptop. 

Preko serijskega vmesnika 
na sprednji strani, se MULTI-
MEDIA CONTROL nastavi. 
Drugi serijski priključek na 
zadnji strani omogoča 
priključitev na standardne 
daljinske upravljalnike. 
medijev 

Posebnost: MULTI-MEDIA 
CONTROL ima 2x2 VGA 
matriko, dva VGA vhoda in 
dva VGA izhoda (npr. za 
povezavo projekcije in 
video konference). 

Naprava  vključuje dva 19 
"montažna kota za 
namestitev enote v 19" 
RACK ohišja. Namestitevna 
višina naprave je 2HE. . 

Na zadnji strani so 
priključki za različne 
naprave - kot so DVD 
predvajalniki, satelitski 
sprejemniki, Tuner 
sprejemniki, itd - ki so 
običajno nameščeni v 
Rack ohišje ali medijski 
voziček. 

Integriran 75 Watt 
ojačevalnik omogoča 
neposredno priključitev 
zvočnikov. 

 
PRIKLOPI NA SPREDNJI STRANI omogo čajo neposredni priklop Mikrofonov, računalnika, dodatno AV 
opremo, kot tudi snemalne naprave, ki jih uporabnik lahko neposredno priključi na MULTI-MEDIA CONTROL.  

 

PRIKLOPI  NA  ZADNJI  STRANI:  
Na zadnji strani so priključki za v Rack, omaro, ohišje nameščene AV opreme, napajalni kabel, 
zvočniki ter avdio in video izhode.  

 



Video Switch  MULTI-MEDIA CONTROL vsebuje  4-way video in 8-way audio stikalo, kakor tudi 2x2 
VGA matriko.  

 

     
Audio-Switch/Audio-Processing. Absolutni vrhunec MULTI-MEDIA CONTROLA je zagotovo najbolj nenavaden Audio 
koncept. Visokokakovostni mikrofon predojačevalci, digitalno procesiranje signalov in integrirana končna stopnja ne 
dopuščajo prazne želje.  

POWERDESIGN - PROGRAMSKA OPREMA ZA MULTI MEDIA CONT ROL 

 

POWERDESIGN se imenuje "orodje", ki omogoča AV tehniku 
opredelovanje osnovne nastavitve MULTI MEDIA CONTROLa, 
ter odlično lahko testira funkcije naprave med obratovanjem. 
Kakršna koli sprememba se izvaja v realnem času, akustični 
učinki so takoj slišni. Nastavljeni parametri se shranijo v FLASH 
pomnilniku MULTI-MEDIA CONTROLa in so tudi varni pred 
izpadom električnega toka. 

 

Na PCju - preko serijskega vmesnika povezan z MULTI-MEDIA 
CONTROL - se naprava nastavi ter konfigurira. Samoumevna 
programska oprema je mogoče enostavno razumeti brez znanja 
programiranja. Izbrani parametri se jasno prikažejo na zaslonu, 
opravljalec ima tako v vsakem trenutku, trenutno sliko notranjega 
ožičenja naprave na voljo. 

 

Ključna značilnost MULTI-MEDIA CONTROL je vgrajen digitalni 
procesor signala (DSP) z številnimi možnostmi nastavitve. Za 
vhode so na voljo, štiri 4-pasovni parametrični izenačevalniki EQ, 
za vsak izhod celo 12-band EQ. In to za vsako od štirih možnih 
konfiguracij POWER DESIGN podpira parametrizacijo EQjev z 
jasnim in razumljivim grafičnim prikazom. Vsaka sprememba je 
takoj slišna. 

 
 

Z programsko opremo "POWER DESIGN", ni možna  samo 
konfiguracijo MULTI-MEDIA CONTROLA, ampak se lahko vse 
funkcije za testiranje in nadzora med obratovanjem. Vhodne in 
izhodne ravni spremljajo v realnem času, tudi analiza spektra 
izhodnih signalov je možna. Virtualni drsniki se uporabljajo za 
nastavitev začetne glasnosti-volumen, vendar omogočajo tudi 
daljinsko upravljanje z PCjem.  
Sotware, programska oprema je brezplačno na voljo na 
www.itec-audio.com 



 

SPLOŠNO – TEHNIČNI PODATKI  
Napajanje-napetost 110 - 230 V, 50/60 Hz 

Maximalna moč 125 W 

Mere (brez kotov za vgradnjo v RACK) (ŠxVxG) 430x88x255 mm 

Mere z kotami za vgradnjo v 19” Rack ohišje  478x88x255 mm /19", 2HE 

Teža ca. 4 kg 

Barva črn 

AUDIO-VHODI-MIKSER 
Input 1-3 (XLR)  Mic-Input, Gain +10dB bis +50dB 

Fantomsko napajanje 12 V 

Input 4-5 (XLR) Line/Mic Input, Gain -20dB bis +20dB 

Fantomsko napajanje 12 V, preklopno 

Input 6 (Chinch)  Line-Input, Gain -20dB bis +20dB 

AUDIO-VHODI SWITCH 
8 x Audio In Stereo Cinch-Puša, Line Pegel  

AUDIO-IZHODI 
Line Out unbalanced Line-Out 

Balanced Line Out/Out2/Out3 balanced Line-Out 

IZHODI ZA ZVOČNIKE 
Izhodna moč 75 W/RMS 

Priklop nizo ohmsko Min. 4 Ohm 

VMESNIKI 
RS 232 PC za konfiguracija s PCjem (PowerDesign) 

RS 232 Remote za priklop krmilne naprave za medije 

POSEBNOSTI AUDIOSYSTEMA 
6 Kanal Audio-Mikser/8 Kanal Audio-Switch   

4 prednastavitve, predprogramiranje   

Avtomatski Mikrofonswitcher/ -mixer preklopno za Mic 1-5, Mixing Modus , Soft-NOMA 

Variable Signal-Routing   

EQs za vse vhode 4-Band parametrični EQ 

EQs za vse izhode 11-Band  parametrični EQ na izhod 

VIDEO-VHODI 
4 x F-Bas, 2 x alternativa S-VHS Chinch- ali. S-VHS-Puša 

VIDEO-IZHODI 
F-Bas. S-VHS Chinch- ali. S-VHS-Puša 

VGA-MATRIX 
2 x VGA In HD 15-Puša 

2 x VGA Out HD 15-Puša 
 

 


