
 



      PREPRIČLJIVA FILOZOFIJA  

 

 

ITEC POWERMIX 6 / 3 digital se ponaša z popolnoma novim konceptom.  
Združuje visoko kakovostni analogni mic preamp, napredno digitalno obdelavo signalov, ojačevalec in 
100Volt  transformator v funkcionalnem in kompaktnem ohišjem.  
 

 

 

• Inovativne poudarke že prikaže uporabniški zaslon. Namesto 
običajnih drsnih potenciometrov skrbi z zaslonom na dotik za 
maksimalno udobje in zagotavlja enostaven in jasen dostop, 
varen tudi za laike.  

 

 

• Za hiter dostop do celotne glasnosti skrbi "volume master" gumb. 
Kateri vhodni kanali se stem upravljajo je kot številne druge 
funkcije tudi - programljivo.  

 

 

• Pri modelu Powermix 6/3 digital so primerno razporejeni vhodi 
na sprednji strani za predvajalne naprave, izhod za povezavo z 
snemalno napravo in RS 232 vmesniki. Pri različici "i",  za 
vgradnjo v omare ali 19 "Rack so  ti priklopi na zadnji strani.  

 

 

• Vgrajen digitalni Sound Procesor (DSP) omogoča optimalno 
akustično prilagoditev vseh  vhodov in izhodov za različne 
okoliščine in zahteve. Najnovejša tehnologija - kot smo jo prej 
poznali le iz velikih, kompleksnih sistemov ali snemalnih studijov 
- je integrirana v kompaktno in stroškovno ugodni napravi. 
   

• Preko serijskega vmesnika je mogoče  
 ITEC Powermix 6 / 3 digital nastavit in programirat.  
Potrebna programska oprema ITEC POWER DESIGN je 
brezplačna. Drugi serijski vmesnik omogoča priključitev na 
daljinski upravljalnik medijev .  



KOMPLETNI  DIGITALNI  SISTEM  OZVOČENJA  V  ENI  NAPRAVI 

 

 

• VHODI 
Od petih simetričnih vhodov so trije prosto nastavljivi 
in se lahko uporabljajo kot LINE ali MIC vhodi in se 
lahko  uporabljajo z ali brez fantomskega napajanja.  
Dva vhoda sta določeno pripravljena kot vhoda za 
mikrofone z fantomskim napajanjem. Drugi vhodi - 
neuravnoteženi in z stereo Chinch jack - za hitro in 
enostavno povezovanje predvajalnih naprav. 

 
 

 
 

• IZHODI  
Dva simetrična LINE izhoda omogočajo strokovno 
povezavo z zunanjimi / eksternimi avdio 
komponentami. Tonski tehnik določa pri 
programiranju naprave kateri signali se preusmerijo 
na te izhode. Seveda je možna tudi ločena 
nastavitev  z 12 kanal Equalizerjem (12-pasovnim 
parametričnim  izenačevalnikom) za vsakega od teh 
izhodov 

 
 

 
 

• OJAČEVALEC / KONČNA KRETNJA 
Vgrajen ojačevalnik z močjo 75 W - RMS izhodne 
moči omogoča neposredno povezavo z nizko 
ohmskimi zvočniki  ali 100Volt sistemov.  
Tako je ITEC Powermix 6 / 3 celoten zvočni sistem 
v eni kompaktni napravi. Predojačevalnik, in različne 
signal procesorje ni več potrebno žično zapleteno z 
ojačevalnikom povezat. Težave s brnečemi zankami 
in neusklajenosti so torej izključene. 

 
 

• Paket vključuje dva 19 "montažna oklepaja za 
pritrditev naprave v 19" stojala. Višina namestitve je 
3 HE.  



NEVERJETNO OKRETEN IN ENOSTAVEN ZA UPORABO 
 

Multifunkcionalni Touch Screen - Večnamenski zaslon na dotik je osrednji element za opravljanje. 
 Imena vhodnih kanalov ali vnaprej določene nastavitve, se posamezno in specifično na okoliščine in 
zahteve pri programiranju v naprej določijo.  Tako dobi uporabnik enostavno prikazovalno površino in je 
seznanjen s vsemi podatki. Touch screen je vrtljiv, tako da je dobro berljivost zaslona v skoraj vseh 
položajev postavljenja ali montaže možna. 
 

 
 

• RAZLIČNE NASTAVITVE:  Različni pogoji zahtevajo 
različne nastavitve. Do štiri različne splošne 
nastavitve je mogoče pripraviti in so na dotik na 
voljo. Navadni napis besedila, razumljivo in 
preprosto zelo olajša upravljanje. PRIKAZOVALNI 
ZASLON  SEVEDA  LAHKO V SLOVENSKEM 
JEZIKU PRIKAŽE  BESEDILA . 

 
 

• VIRTUALNI MIKSER: Na virtualni konzoli vidi in 
določa upravljalec vse obsege nadzora jasno 
določeno in označeno. Priporočene nastavitve so 
označene z majhnimi puščicami. Posamezni nadzor  
vsakega kanala poteka s dotikom na touch-screen 

• MULTI FUNKCIONALNOST: Multi-funkcionalnost 
zaslona na dotik omogoča različne uporabne funkcije 
ki ste jih do zdaj zaman iskali na ojačevalnikov. Na 
primer, merjenje in prikaz vseh vhodnih in izhodnih 
ravni, to je standardna lastnost ITEC Powermix 6 / 3 
digitaln. 

NA VSE PRIPRAVLJEN - DODATNA OPREMA 
DODATNI OJAČEVALNIK: ITEC POWERBOOST 2 

 
 

• Poleg standardnega 75-watt ojačevalnika se ITEC 
Powermix 6 / 3 digital lahko opremi z dodatnim 
ojačevalnikom enake zmogljivosti. Tako da dobi 
naprava dva ločena izhoda z ločenem krmiljenjem 
moči in ločenem izhodnim EQjem. Tipična aplikacija 
je ozvočenje različnih predelov, kot so npr. znotranjo 
in zunanjo ozvočenje.  



BREZŽIČNI MIKROFON SISTEM 

 

• Do dva brezžična sprejemnika lahko namestite 
neposredno v napravo. Nudimo VHF in UHF, ročni 
oddajni mikrofon, Headset ali lavalier / kravatni 
mikrofon.  Antene (en par na kanal), so vključeni v 
kompletu, in so nameščene neposredno na zadnjo 
steno naprave.  

DELOVANJE BREZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA 

 

• ITEC POWERMIX 6/3 digital je mogoče tudi 
neodvisno od oskrbe z električno energijo z 
vgrajenim akumulatorjem, brez vzdrževanja 
uporabljat.. Čas delovanja s povsem napolnjeno 
baterijo je približno 6-8 ur.  OPCIJA “ AKKU “ 
seveda vključuje procesor za nadzor  polnjenja in 
preostale zmogljivosti.  

ITEC POWERMIX 6/3 DIGITAL “ i “  - različica za vgradnjo v omare ali Rack 

 

• Glede na standardno različico, ima različica  
"i" "LINE IN"  ter  "LINE-OUT"   
priključke za vmesnike na hrbtni strain. 
Različica "i" je črna.  

 SOFTWAREPAKET ZA  POWERMIX 
ITEC POWERDESIGN se imenuje "orodje", s katerim tonski tehnik določa osnovne nastavitve ITEC Powermix 6 / 3 digital in 
lahko testira funkcije naprave v obratovanju. 
Vsaka sprememba se izvaja v realnem času (Real Time), in zvočni učinki so takoj slišni.  
Spremenjeni parametri so shranjeni v flash spominu ITEC Powermix 6 / 3 digital in varno shranjeni proti izpadu napajanja.  

 

Digitalno priključen na računalnik - preko serijskega vmesnika z ITEC Powermix 6 / 3 -  
se upravljajo nastavitve.  
Self-explanatory programska oprema je lahko razumeti, tudi brez ustreznega znanja in brez kakršnega 
koli usposabljanja. Izbrani vzorec signala je jasno prikazan na zaslonu, tako da operater v vsakem 
trenutku, vidi posodobljeno sliko notranje "napeljave" naprave.  
 



VSE POD KONTROLU - VSE V BLIŽINI 
Ena ključna značilnost ITEC Powermix 6 / 3 je vgrajen digitalni signal procesor (DSP) za ogromno različnih nastavitev. 
Za štiri vhode so 4-pasovni parametrični izenačevalnik ( EQ) na voljo, za vsakega izhoda so pa 12-band EQ na voljo. In 
to za vsako od štirih možnih konfiguracijah! 

 

ITEC POWERDESIGN podpira Parametrizacijo izenačevalnikov  ( EQ ) z jasno in razumljivo grafično obdelavo in 
podobo v eminentnem načinu. 

 

 



 
Z programsko opremo "ITEC POWER DESIGN" ni le nastavitev in konfiguracija ITEC Powermix 
mogoče vendar tudi še vse preskusne funkcije in nadzor med obratovanjem.  
Vrednost vhodov in izhodov so prikazani v realnem času, prikaz celotnega spektra analize izhodnih 
signalov je mogoče.  
Virtualni drsniki se uporablja za določanje obsega zagonske glasnosti, vendar omogočajo tudi daljinsko 
upravljanje preko  računalnika.. 
 

 

 
 
 Software „ITEC POWERDESIGN“ ter navodila so brezplačno na voljo na naši internet strani  
 www.itec-audio.com     Download / Software 
 

 

 

 

 

 



      POWERMIX 6/3 digital - TEHNIČNI PODATKI 

SPLOŠNO 
Napajanje 110 - 230 V, 50/60 Hz 

Max. W 250 
Mere (Š x V x G) mm 432 x 132 x 266 
Mere z montažnim oklepajem za  
pritrditev naprave v 19" stojala. 

478 x 132 x 266 / 19“, 3HE 

Teža kg cca. 6,25 
Barva Srebrna (Različica “i “: črna) 
VHODI 
Input 1-2 (XLR) Mic-Input, Gain 10dB do 50dB 
Fantomsko napajanje  V 12 
Input 3-5 (XLR) Line/Mic Input, Gain -20dB do 50dB 
Fantomsko napajanje V 12 V  preklopno 
Input 6 (Cinch) Line-Input Gain -20dB do 20dB 
IZHODI 
Output 1 (Cinch) nesimmetričniLine-Out 
Output 2-3 (XLR)  simmetrični Line-Out 
IZHOD ZA ZVOČNIKE 
Izhodna moč W / RMS 75   (2 x 75 W opcija) 
Priklop nisko ohmsko Min. 4 Ohm 
Transformator 50 / 70 / 100 Volt, 75Watt max. 
VMESNIKI 
RS 232 PC Konfiguracija z  PCjem (PowerDesign) 
RS 232 Remote za daljisnko upravljanje 
POSEBNOSTI 
  Štiri programirljive prednastavitve 
  Avtomatski Mikrofonswitcher / -mixer 
  Variabli Signal-Routing 
VIRTUALNI MIXER  
TOUCH-SCREEN Z 

DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESSING),  
PC PROGRAMIRLJIVO 

Do 6 regulaterjev glasnosti  INTERFACE 5 Vhodni-Equalizerji – 4-Band parametrični 
Bas- Visoko tonski regulator  3 Izhodni-Equalizerji – 12-Band parametrični 
  Compressor / Limiter 
OPCIJE OPCIJE 
BREZŽIČNI SPREJEMNIKI Diversity sprejemnik UHF (Vgradnja do 2 kom. možna) 
Akku  ( vgrajen ) 12Volt 7,2Ah, čas delovanja cca. 8 h 
„ITEC Power-Boost 2” 75 Watt, 50/70/100 Volt ali. 4Ohm 

  
 


