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MBS 122A USB 
Aktywny zespół głośnikowy z odtwarzaczem MP3 
 
CECHY URZĄDZENIA 

 Dwudrożny zespół głośnikowy z wbudowanym wzmacniaczem 

 Zintegrowany odtwarzacz plików MP3 z zewnętrznych pamięci i urządzeń USB oraz kart SD 

 Polecany do instalacji mobilnych 

 Dwa symetryczne wejścia mikrofonowe/liniowe (przełączana czułość), dodatkowe wejście liniowe 

 Niezależna regulacja poziomu dla odtwarzacza MP3, wejść mikrofonowych/liniowych i wejścia dodatkowego 

 Główny potencjometr głośności i regulacja barwy – osobno dla tonów niskich i wysokich 

 Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS 

 Gniazdo 35 mm na dolnej ściance do  mocowania na statywie 

 Mocowanie do podwieszania na górnej ściance 

 Możliwość bezpiecznego ustawiania kilku urządzeń jedno na drugim 
DANE TECHNICZNE 

 Przetworniki: 12-calowy niskotonowy; 1,34-calowy wysokotonowy z tytanową membraną 

 Impedancja: 8 Ohm 

 Efektywność: 94 dB / 1 W / 1 m 

 Maksymalny poziom natężenia dźwięku (SPL): 118 dB 

 Zakres przenoszonych częstotliwości: 63 Hz– 20 kHz 

 Moc wyjściowa: 150 W RMS; 300 W szczytowa 

 Złącza wejściowe: liniowe: 2 x RCA i 2 x Jack 6,3 mm; 
mikrofonowe: 2 x XLR3 

 Złącza wyjściowe: XLR3 i Jack 6,3 mm 

 Wymiary (wys. x  szer. x głęb.): 650 x 430 x 375 mm 

 Waga: 17 kg 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MBS 122A USB to przedstawiciel zmodernizowanej serii aktywnych dwudrożnych zespołów głośnikowych MBS 

ze zintegrowanym odtwarzaczem MP3, o wytrzymałych i trwałych obudowach z tworzywa ABS. Oprócz wyjątkowo solidnych 
i atrakcyjnych wzorniczo obudów, seria MBS oferuje także gniazda do ustawienia na statywie, mocowania do podwieszania 

oraz możliwość bezpiecznego ustawiania kilku zespołów głośnikowych jeden na drugim. Te cechy sprawiają, 
że MBS 122A USB bardzo dobrze nadaje się do różnorodnych instalacji mobilnych, gdzie odporność na uszkodzenia oraz 

uniwersalne możliwości ustawiania i montażu są bardzo pożądane. 

Wbudowany odtwarzacz MP3 wyposażono w gniazdo USB do podłączania pamięci typu pendrive i innych urządzeń 
przenośnych z wyjściem USB oraz w slot dla kart SD, a także w zestaw przycisków sterujących i czytelny wyświetlacz LCD, 
ułatwiający wybór pożądanego pliku audio lub folderu. 

MBS 122A USB pozwala również na podłączenie nawet trzech zewnętrznych źródeł liniowego sygnału audio oraz dwóch 

mikrofonów - poprzez wejście ze złączami typu RCA stereo (liniowe niesymetryczne) i 2 przełączane symetryczne wejścia 
mikrofonowe/liniowe ze złączami Jack 6,3 mm (liniowe) i XLR3 (mikrofonowe). Urządzenie posiada niezależne regulatory 
poziomu dla odtwarzacza MP3, sygnału liniowego i mikrofonowego, a także główny potencjometr głośności i regulację barwy – 
osobno dla tonów niskich i wysokich. Zastosowano podwójne wyjście sygnału ze złączami typu XLR3 i Jack 6,3 mm. 

MBS 122A USB, dzięki dużej mocy wbudowanego wzmacniacza (150 W RMS) i wydajnym przetwornikom zapewnia nawet 

bardzo głośne odtwarzanie dźwięku - bez zniekształceń i przesterowań. 


