
CLUB MASTER 1 
8-kanałowy mikser i przedwzmacniacz 
 

FUNKCJE URZĄDZENIA 

 2 zbalansowane wejścia mikrofonowe z funkcją „talkover” 

 6 kanałów stereofonicznych z wybieralnym źródłem sygnału wejściowego: 
LINE lub PHONO (kanały 1 i 2); LINE lub CD (kanały 3 i 4); LINE1 lub LINE2 (kanały 5 i 6) 

 Osobne regulacje i ustawienia dla sekcji głównej (Master) i sekcji mikrofonowych (1 i 2) 
oraz sekcji kanałów stereofonicznych (od 1 do 6) 

 70-milimetrowe precyzyjne tłumiki suwakowe do regulacji wzmocnienia we wszystkich sekcjach 

 3-zakresowe korektory barwy we wszystkich sekcjach 

 Funkcja PFL (odsłuch przed tłumieniem) we wszystkich sekcjach 

 Regulacja balansu w sekcji głównej i sekcji kanałów stereofonicznych 

 Regulacja PAN (pozycji sygnału względem lewego i prawego kanału w zmiksowanym sygnale 
stereo) oraz przełącznik funkcji priorytetu w sekcji mikrofonowej. 

 Wyjście słuchawkowe z regulacją poziomu oraz aktywacja funkcji „talkover” w sekcji głównej 

 Dwa 11-segmentowe, 3-kolorowe wskaźniki diodowe poziomu wyjściowego (lewy i prawy kanał) 
DANE TECHNICZNE 

 Wejścia: stereofoniczne liniowe, CD oraz gramofonowe ze złączami RCA (po 
2 pary dla każdego kanału stereo); 2 x mikrofonowe ze złączami XLR Combi 

 Wyjścia: główne wyjście sygnału stereo ze złączami XLR; dodatkowe wyjście 
sygnału stereo do nagrywania ze złączami RCA 

 Zakres przenoszonych częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz 

 Całko. zniekszt. harmoniczne + szum (THD+N): <0,01% 

 Separacja kanałów: >75 dB 

 Zakres regulacji wzmocnienia: od -20 do +18 dB 

 Impedancja wyjściowa: 100 Ohm 

 Zasilanie: prąd zmienny, 230 V, 50 Hz; pobór mocy: 8 W 

 Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 483 x 132 (3U) x 230 mm; waga: 5 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
WORK CLUB MASTER 1 to profesjonalny mikser dla DJ-ów w zwartej obudowie o wysokości 3U, dostosowanej 
do montażu w 19-calowych szafkach. Mikser oferuje obsługę 6 kanałów stereofonicznych z możliwością podłączenia 
źródeł liniowych oraz gramofonów, a także dwóch mikrofonów z funkcją „talk-over”, automatycznie ściszającą muzykę 
poprzez głos DJ-a. p. Każdą sekcję miksera wyposażono w precyzyjną, suwakową regulację wzmocnienia oraz 
3-zakresowy korektor barwy dźwięku.  

CLUB MASTER 1 posiada wyjście słuchawkowe z regulacją poziomu oraz 2 pary stereofonicznych wyjść sygnału 
(główne ze złączami XLR oraz do nagrywanie ze złączami RCA), dzięki czemu jest to bardzo ciekawe urządzenie 
do niewielkich i średniej wielkości instalacji. 


