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TFT display, dotykový 8,4” TFT display, dotykový 7”

• Compact desktop control unit and 1U rack
unit linked with standard CAT cabling
• 100 mm faders, 7” TFT Touch Display
• Sturdy mechanical design built for 24/7 use
• Two potentiometers for monitoring levels
• 4 colored encoders for direct control of channel
settings or as TFT encoders for EQ, compressor
and Aux levels
• Low power consumption, power supplies with
Energy Efficiency Level V

Specifikace

Aplikace

Integrace

52/DX se používá jako plnohodnotný 4 faderový mix. pult. 
Skládá se ze stolního ovladače (52-1104), XS DSP Core 
(52-1804) a XS Multi I/O boxu (52-1330) ve společném 1U 
modulu. Tento specializovaný hardware se prodává jako 
sada, která obsahuje i DXConfig software pro snadnou 
správu a nastavení. Samozřejmě DSP Control software a 
Remote PC software pracují s 52/DX také.
 
Ovšem pokud chcete využívat pokročilé funkce s 52/DX 
hardwarem, jako uživatelská nastavení TFT nebo funkce 
ostatních produktů Řady 52, je třeba zakoupit Extended 
Feature Upgrade (52-1950). Tato licence spustí plnou 
konfigurovatelnost 52/DX známou z vyšších modelů DHD 
a software Toolbox5.

S tímto upgradem můžete připojit 52/DX ovládací jednotku 
ke všem 52/XS a 52/XC Core. Spolupracuje i s vybranými 
I/O moduly Řady 52 jako například 3G/HD SDI Deembed-
er, MADI, nebo DHD Gigabit Audio. Touto cestou je možno 
integrovat 52/DX do velkých sestav Řady 52.

Zadní panel 52/DX Rackové jednotky (XS Multi I/O Box a XS Core)52/DX ovládací panel

• Kompaktní stolní ovladač a 1U rack s propojením 
CAT 5/6
• 100 mm fadery, 7” TFT dotykový display
• Pevná konstrukce pro 24/7 používání
• Dva potenciometry pro ovládání úrovní poslechu
• 4 barevně odlišené enkodéry pro ovládání nastavení 
kanálů nebo jako TFT enkodéry pro EQ, kompresory a 
Auxy
• Nízká spotřeba energie

52/DX stolní ovladač
Je propojen s 1U Core jedním RJ45 CAT kabelem 
přenášejícím jak audio tak ovládací data a napájení.
Snadné propojování. Není třeba složitých žádných 
mechanických úprav, stačí položit na stůl a pracovat.

Ač velmi kompaktní, lze použít pro vysílání, pro 
novináře, v přenosových vozech nebo střižnách.


