
 

 

 پری آمپلیفایر و تون کنترل استریو

Hi-Fi 

ساب گین، باس، تریبل، باالنس، ولوم، مجهز به ولوم های   

 دارای فیلترهای دقیق پسیو

 قابل وصل به منابع صوتی مختلف مانند:

 موبایل، تبلت، DVD، کامپیوتر و ...
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پری آمپلیفایری را روانه بازار کرده که عالوه بر کنترل باس و تریبل خروجی ساب نیز دارد،  وسکا کیت برای اولین بارت

کیت در  کیفیت باس و تریبل این دستگاه بسیار چشم گیر است و دلیل آن نیز طراحی بسیار دقیق و تحقیقات گسترده توسکا

 زمینه صدا است.

شما می توانید با استفاده از یک آمپلیفایر استریو و یک آمپلیفایر مونو یک سیستم کامل با کیفیت بسیار باال بسازید به این   

ترتیب که ورودی آمپلیفایر استریو را به خروجی چپ و راست پری آمپلیفایر وصل کنید و ورودی آمپلیفایر مونو را به 

پری آمپلیفایر وصل کنید. و یا می توانید از سه آمپلیفایر مونو کمک بگیرید و هر کدام از خروجی های پری  خروجی ساب

 آمپلیفایر را به آمپلیفایرها وصل کنید، توجه کنید که آمپلیفایرهای چپ وراست مشخصات فنی یکسانی داشته باشد.

 مشخصات فنی:

مقاومتولت با تعویض  211ولت تا  23ولتاژ کار از   

میلی آمپر 31جریان مصرفی   

کیلو اهم 01امپدانس ورودی برای حداکثر بهره:   

کیلو اهم 211اقل بهره :امپدانس ورودی برای حد  

کیلو اهم 23امپدانس خروجی:   

20db برابر با  21ضریب تقویت:   

 20db تا مثبت   0db طیف کنترل ولوم گین از 

 20db تا مثبت   20db از منفی   75Hz ولوم باس در فرکانس  طیف کنترل  

 20db تا مثبت   20db از منفی   15KHz طیف کنترل ولوم تریبل در فرکانس 

 75Hz :فرکانس قطع ولوم ساب 

 20KHz تا   20Hz :پهنای باند 

%1.2دیستورسیون هارمونیک کمتر از   

17cm*5.5cm :ابعاد برد مدار چاپی 

3cm :فاصله ولوم ها از یک دیگر 

این دستگاه طوری طراحی شده که می توان آن را با منبع تغذیه آمپلیفایر مورد نظر راه اندازی کرد و دیگر نیازی به  

 منبع تغذیه جداگانه ندارد.

 نحوه راه اندازی دستگاه:

د خروجی پری برای نصب پری آمپلیفایر به آمپلیفایرهای سینگل ولتاژ کافیست تا با سیم شیل آمپلیفایر های سینگل ولتاژ:

آمپلیفایر را به ورودی آمپلیفایر وصل کنید و مثبت پری آمپلیفایر را به مثبت آداپتور آمپلیفایر وصل کنید. توجه کنید که 
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ولتاژ منفی پری آمپلیفایر از طریق زره سیم شیلد تامین می شود و دیگر نباید منفی پری آمپلیفایر را به منفی آداپتور وصل 

 کنید.

ولتاژ منفی و گراند و ولتاژ مثبت. برای این نوع آمپلیفایر ها با دو نوع ولتاژ کار می کنند های ولتاژ دوبل: آمپلیفایر 

وصل کردن پری آمپلیفایر به این نوع آمپلیفایرها کافیست تا خروجی پری آمپلیفایر را با سیم شیلد به وروی آمپلیفایر وصل 

کنید و مثبت پری آمپلیفایر را به ولتاژ مثبت وصل کنید. توجه کنید که به هیچ وجه منفی پری آمپلیفایر را به ولتاژ منفی 

 آداپتور وصل نکنید زیرا باعث اتصال کوتاه بین ولتاژ منفی  و گراند می شود.

را مطابق جدول زیر انتخاب کنید.    R31     برای وصل کردن پری آمپلیفایر به ولتاژ های مختلف الزم است مقاومت 

مقاومتتوان   ولتاژ مقاومت رنگ اول رنگ دوم رنگ سوم رنگ چهارم 

1.30W 21تا  23 441 نارنجی نارنجی قهوه ای طالیی  

2W 40تا  21 061 سبز آبی قهوه ای طالیی  

2W 2.1 قهوه ای خاکستری قرمز طالییK 40  61تا  

3W 2.7 قرمز بنفش قرمز طالییK 61  11تا  

2W 4.3 نارنجی سفید قرمز طالییK 11  211تا  

 

کیلو اهمی نصب شده. توجه کنید که هنگام نصب مقاومت پایه های آن را  3.1به طور پیش فرض روی دستگاه مقاومت 

 کوتاه نکنید و طوری مقاومت را نصب کنید که حدود یک سانت از برد مدار چاپی باال تر قرار بگیرد.

توانید از طریق تلگرام و یا تلفن مشکل خود را در  نشدید می دوست گرامی اگر به هر علتی موفق به راه اندازی دستگاه

 میان بگذارید.

 خروجی LED Level: این خروجی برای اتصال به صوت سنج طراحی شده، امپدانس ورودی صوت سنجی که به این 

سنج مونو توسکا  کیلو اهم کمتر باشد. شما می توانید با استفاده از دو دستگاه صوت 01خروجی وصل می کنید نباید از 

 کیت سیستم خود را کامل کنید.

 با آرزوی موفقیت برای شما

 توسکا کیت

 توسکا کیت تنها پاسخ گوی آنالین

 به گروه توسکا کیت در تلگرام بپیوندید
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