
MULTIPLAYER 3R 
Odtwarzacz i rejestrator plików audio 
 

FUNKCJE URZĄDZENIA 

 Odtwarzacz i rejestrator plików audio w formatach MP3 i WMA (tylko odtwarzanie) 

 Rejestracja sygnałów w formacie MP3 ze źródeł podłączonych do wejścia liniowego 
na nośnikach pamięci – kartach SD i urządzeniach podłączonych do gniazda USB 

 Zdalne sterowanie: pilotem na podczerwień i poleceniami ASCII poprzez port RS232 

 Funkcja kopiowania plików pomiędzy kartą SD i urządzeniem USB 

 Obsługa kart SD i SDHC o pojemności od 128 MB do 16 GB 

 Tryby odtwarzania plików audio: wszystkie, powtarzanie, losowy 

 Funkcje programowania i wyciszania 

 Wybór utworu: przyciski numeryczne na przednim panelu i na pilocie 

  Łatwe wyszukiwanie plików i folderów 

 Wyświetlacz: LCD 2 x 20 znaków; podświetlany 

 Elementy na przednim panelu: gniazdo USB; slot na karty SD; czujnik 
odbiornika podczerwieni; 10 przycisków numerycznych; 11 przycisków 
funkcyjnych; główny regulator głośności; regulator poziomu zapisu 

 Możliwość montażu w 19-calowych szafkach (wysokość 1U) 
DANE TECHNICZNE 

 Jakość zapisu: od 128 do 192 kb/s przy 44,1 kHz; 8-krotne nadpróbkowanie 

 Dekodowane pliki MP3: o częstotliwości próbkowania: 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 kHz 

 Stosunek sygnał / szum: 100 dB 

 Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (THD+N): <0,05% 

 Zakres dynamiki: 96 dB 

 Separacja kanałów: 50 dB przy 1 kHz 

 Poziom wyjściowy: 1 V RMS 

 Rozpoczęcie odtwarzania: 0,015 s po włączeniu 

 Podłączenia na tylnym panelu: wyjście liniowe (2 x RCA); wejście liniowe (2 x RCA); 
port RS232; gniazdo sieciowe (IEC); terminal wejściowy zasilacza prądu stałego 

 Zasilanie: prąd zmienny: 230 V, 50 Hz; prąd zmienny (zasilacz zewnętrzny): 13,2 V 

 Pobór mocy: 60 W 

 Wymiary (szer. x wys. głęb.): 483 x 44 x 266 m 

 Waga: 2,5 kg 
AKCESORIA W ZESTAWIE 

 Pilot zdalnego sterowania 

 2 przewody audio RCA-RCA 

 Główny przewód zasilający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
WORK MULTIPLAYER 3R to odtwarzacz i rejestrator plików audio na nośnikach pamięci – urządzeniach USB i kartach 
pamięci SD. Urządzenie odtwarza pliki w formatach MP3 i WMA oraz zapisuje sygnał w formacie MP3 z zewnętrznych 
źródeł podłączonych do wejścia liniowego. Funkcja ta jest szczególnie przydatna do zapisu przebiegu ważnych 
konferencji i spotkań. 



MULTIPLAYER 3R wyposażono nie tylko w pilota zdalnego sterowania na podczerwień, ale także – co odróżnia 
go od innych urządzeń dostępnych na rynku – w możliwość zdalnego sterowania za pomocą poleceń tekstowych 
poprzez port RS232. Jest to bardzo istotna cecha w systemach, w których stosuje się ten protokół komunikacyjny. 

Pliki audio mogą być odtwarzane z każdego z nośników podłączonych do gniazda USB lub slotu kart SD (obsługa kart 
o pojemności do 16 GB). Przyciski funkcyjne oraz numeryczne pozwalają na szybki dostęp do każdego pliku 
i nawigację pomiędzy folderami. MULTIPLAYER 3R oferuje także programowanie, powtarzanie i odtwarzanie plików 
audio w kolejności losowej.  

Użyteczną funkcją jest również możliwość dwustronnego kopiowania plików audio pomiędzy pamięcią USB a kartą SD. 

 


