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S/N (phẳng ở mức âm lượng cực tiểu/tắt 
tiếng)  

>75 dB  

CMRR (mic)  >40 dB (từ 50 Hz tới 20 kHz)  

Thông khoảng  >17 dB  

Bộ lọc giọng nói  -3 dB @ 315 Hz, thông dải cao, 6 dB/quãng tám  

Nguồn điện ảo  16 V qua 1,2 kohm (mic)  

Đầu vào nhạc  3 x  

Đầu nối  Đầu tròn, stereo được chuyển thành mono  

Độ nhạy  300 mV  

Trở kháng  22 kohm  

S/N (phẳng ở mức âm lượng cực đại)  >70 dB  

S/N (phẳng ở mức âm lượng cực tiểu/tắt 
tiếng)  

>75 dB  

Thông khoảng  >25 dB  

Khẩn cấp/điện thoại  1 x  

Đầu nối  Đầu nối vặn ốc cắm được kiểu Châu Âu 7 chốt  

Điện thoại độ nhạy  Tối đa 1 V  

Độ nhạy 100V  Tối đa 100 V  

Trở kháng  >10 kohm  

S/N (phẳng ở mức âm lượng cực đại)  >65 dB  

VOX  
ngưỡng 50 mV; thời gian can thiệp 150 ms; thời gian 
ngừng 2 s  

Đầu ra chính/nhạc  1 x  

Đầu nối  XLR 3 chốt, cân bằng  

Mức danh nghĩa  1 V  

Trở kháng  <100 ohm  

Đầu ra loa 100 V  
 

Đầu nối  
Hộp đấu dây vặn ốc cắm được kiểu Châu Âu, phiếm 
định  

PLE-1MA030 cực đại/định mức  45 W / 30 W  

PLE-1MA060 cực đại/định mức  90 W / 60 W  

PLE-1MA120 cực đại/định mức  180 W / 120 W  

Đầu ra loa 8 ohm  
 

Đầu nối  
Hộp đấu dây vặn ốc cắm được kiểu Châu Âu, phiếm 
định  

PLE-1MA030-EU  16 V (30 W)  

PLE-1MA060-EU  22 V (60 W)  

PLE-1MA120-EU  31 V (120 W)  

Kích thước (C x R x S)  100 x 430 x 270 mm(rộng 19", cao 2U)  

Lắp ráp  Độc lập, giá đỡ 19"  

Màu  Than  

Trọng lượng  
 

  PLE-1MA030-EU  Xấp xỉ 5 kg  

  PLE-1MA060-EU  Xấp xỉ 8,5 kg  

  PLE-1MA120-EU  Xấp xỉ 10,5 kg  

Nhiệt độ hoạt động  từ -10 ºC tới +45 ºC  

Nhiệt độ bảo quản  từ -40 ºC tới +70 ºC  



Độ ẩm tương đối  <95%  

Mức nhiễu âm của quạt(PLE-1MA120-

EU)  
<33 dB SPL @ 1 m  

http://boschvietnam.vn/ 

 


