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4zónový maticový zesilovač Control4® C4-8AMP1-B 
8zónový maticový zesilovač Control4® C4-16AMP3-B 
Maticové zesilovače od Control4 poskytují vysoce kvalitní zvuk do čtyř či osmi hudebních zón z vybraných vstupů. Nezáleží na tom, jak 
velký domov nebo prostor chcete ozvučit. Toto výkonné řešení distribuce hudby je vhodné pro více místností a je plně integrováno do 
systému Control4. Oba zesilovače obsahují úplnou přepínací matici, pokročilý parametrický ekvalizér, nezávislé ovládání vstupního 
zesílení a schopnost omezení hlasitosti. 

 

• Díky 4zónovému maticovému zesilovači si můžete užít 60W vysoce kvalitní zvuk ze 4 analogových a 2 digitálních vstupů.  
• 8zónový maticový zesilovač poskytuje 120W vysoce kvalitní zvuk z 8 analogových vstupů do 8 výstupních zón. 
• 4zónový maticový zesilovač obsahuje funkci automatického úsporného režimu (Auto Power Save). Když se zesilovač zrovna 

nepoužívá, přepne se do úsporného režimu, ve kterém má spotřebu pouze 2 watty. 
• Zvuk jakéhokoliv reproduktoru můžete upravovat pomocí parametrického ekvalizéru. Pomocí aplikace Control4 Equalizer si 

můžete na televizní obrazovce nebo dotykových zařízeních zobrazit a upravit širokou škálu nastavení. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

      

4ZÓNOVÝ MATICOVÝ ZESILOVAČ 

8ZÓNOVÝ MATICOVÝ ZESILOVAČ 



Maticové zesilovače Control4® 
 

 4zónový maticový zesilovač Control4® 8zónový maticový zesilovač Control4® 

Produktový kód C4-8AMP1-B C4-16AMP3-B 

Počet analogových vstupů 4 8 

Počet digitálních vstupů 2 0 

Zóny výstupu reproduktoru 4 8 

Zóny linkového výstupu 0 0 

Jmenovitý 
příkon na kanál 

60 @ 8 ohmů 
120 @ 4 ohmy 

120 @ 8 ohmů 
220 @ 4 ohmy 

 

Frekvenční odezva 
19 Hz – 20 kHz 
+/- 0,5 dB @ 8 ohmů 
+/- 0,2 dB @ 4 ohmy 

19 Hz – 20 kHz 
+/- 0,5 dB @ 8 ohmů 
+/- 0,2 dB @ 4 ohmy 

Odstup signálu od šumu (SNR) >95 dB >95 dB 

THD (celkové harmonické zkreslení) < 0,02 % – 20 Hz – 20 kHz < 0,05% – 20 Hz – 20 kHz 

Síťové připojení 10/100 BaseT Ethernet 10/100 BaseT Ethernet 

Nastavení parametrů zvuku Basy, výšky, 5pásmový parametrický EQ Basy, výšky, 5pásmový parametrický EQ 

Displej Podsvícený monochromatický LCD Podsvícený monochromatický LCD 

Úplné přepínání matice Ano Ano 

Nezávislé ovládání vstupního zesílení 
pro zónu 

Ano Ano 

 
 

Sada pro montáž do racku 

3U Sada pro montáž do racku 
s ventilací (C4-3URMK-B) 
3U Sada pro montáž do racku 
bez ventilace (C4-3URMK-NV-

 

4U Sada pro montáž do racku 
s ventilací (C4-4URMK-B) 
4U Sada pro montáž do racku 
bez ventilace (C4-4URMK-NV-B) 

 
Příslušenství 

Sada banánků 
(C4-BPLUG8) 

Sada banánků 
(C4-BPLUG8) 

Napětí 120 – 240 VAC 120 – 240 VAC 

Hertz 50/60 Hz 50/60 Hz 

Provozní teplota 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) 

Vlhkost 5% – 95% nekondenzující 5% – 95% nekondenzující 

Skladovací teplota -20 °C – 70 °C (-4° F – 158 °F) -20 °C – 70 °C (-4° F – 158 °F) 

 
V × Š × H 

3,5” × 17” × 18” 
(89 mm × 432 mm × 457 mm) 

5,25” × 17” × 16” 
(133 mm × 432 mm × 406 mm) 

Hmotnost 8,16 kg (18 lb) 12,7 kg (28 lb) 
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