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WORK ATOM 12 
16-kanałowy mikser audio 
 
CECHY URZĄDZENIA 

 16-kanałowy mikser audio z wejściami mikrofonowymi i liniowymi 

 12 wejściowych kanałów mono i 2 kanały stereo 

 Przedwzmacniacze mikrofonowe z zasilaniem fantomowym (+48 V) dla mikrofonów pojemnościowych 

 Filtr dolnoprzepustowy 75 Hz dla każdego kanału mono 

 Funkcja wyciszenia (MUTE) dla każdego kanału 

 3-zakresowy korektor półparametryczny i wskaźniki LED szczytowego poziomu sygnału dla każdego kanału 

 4 wyjścia SEND dla każdego kanału do monitorowania i podłączenia zewnętrznych procesorów 

 7-zakresowy korektor graficzny stereo w sekcji Master 

 2 dodatkowe wejścia liniowe stereo z przypisanym korektorem i wyjściem sygnału 

 4 grupy z indywidualnym przypisaniem dla każdego kanału (gr. 1-2/gr. 3-4/L-P) 

 Wyjścia sygnału stereo: do nagrywania, dla grup 1-2-3-4, główne 

 Niezależne wyjścia dla sygnału zmiksowanego master 

 Wyjście słuchawkowe; precyzyjne wskaźniki wysterowania 

 Wysokiej jakości zasilacz, zapewniający optymalną integrację sygnału 
DANE TECHNICZNE 

 Wejścia sygnału:  

12 mikrofonowych/liniowych mono z gniazdami XLR3/Jack 6,3 mm symetryczne lub niesymetryczne; 
2 liniowe stereo z gniazdami RCA; 
12 wejść/wyjść typu Insert i 4 wejścia Return, z gniazdami Jack 6,3 mm 

 Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 60 kHz (-3 dB)(mikrofonowe/liniowe); 10 Hz -55 kHz (-3 dB)(liniowe stereo) 

 Równoważny szum wejściowy (w. mikrofonowe, 22 Hz – 22 kHz): -129,5 dbU/150 Ohm  

 Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (THD+N): poniżej 0,01% przy 4 dBU i 1 kHz 

 Zakres wzmocnienia (w. liniowe mono): od -40 do +10 dB; 

 Wyjścia sygnału: 

Master (L/P); dodatkowe SEND; główne (L/P); efektowe SEND; wejście/wyjście do nagrywania; 
dla grup 1-4; słuchawkowe (Jack 6,3 mm) 

 Korektor: tony wysokie: +/-15 dB przy 12 KHz, tony średnie: +/-15 dB przy 100 Hz – 8 kHz; 

tony niskie: +/-15 dB przy 80 Hz; filtr dolnoprzepustowy: -3 dB przy 75 Hz, nachylenie 18 dB/oktawę 

 Dane podstawowe: 

 Stosunek sygnał/szum: 112 dB;  

 Maksymalny poziom wyjściowy: +22 dBU, sygnał symetryczny 

 Wymiary (wys. x  szer. x głęb.): 160 x 530 x 530 mm 

 Waga: 12 kg 

 Cena: prosimy o kontakt – tel. 601 57 84 81 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATOM 12 to wysokiej klasy mikser audio. Dzięki wyposażeniu w 14 kanałów wejściowych (12 mono i 2 stereo) oraz 4 grupy 

wyjściowe, zapewnia użytkownikowi maksymalną wygodę i precyzję działania w zakresie wszystkich oferowanych funkcji.  

ATOM 12 jest znakomitym rozwiązaniem dla bardzo różnorodnych aplikacji, oferującym między innymi takie udogodnienia, jak 

3-zakresowe półparametryczne korektory barwy i wskaźniki przesterowania dla każdego kanału czy dwa liniowe wejścia 
sygnału stereo z korektorem charakterystyki. 

mailto:piotr@jmph.pl
http://www.jmph.pl/

