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u ระบบอเนกประสงค์สำหรับเสียงดนตรีแบ็คกราวนด์และการเรียกตัว

u เครื่องเล่นดีวีดี/ซีดีสำหรับวิดีโอและเสียง

u รองรับ MP3, JPEG และขั้วต่อสัญญาณวิดีโอหลายรูปแบบ

u จูนเนอร์ FM/AM ที่ตั้งค่าล่วงหน้าได้ถึง 10 สถานี ควบคุมด้วยดิจิตอล

u เครื่องขยายเสียง 2 โซน กำลังขับ 120 W พร้อมการควบคุมระดับเสียงเฉพาะโซน

BGM/Paging System เป็นระบบอเนกประสงค์มีความคล่องตัว ครอบคลุมทุกความ
ต้องการสำหรับเสียงดนตรีแบ็คกราวนด์ (BGM) การประกาศ และการเรียกตัว มีประสิทธิภาพ
สูงในราคาย่อมเยาติดตั้งและใช้งานได้ง่าย
โดยทั่วไปเหมาะสำหรับใช้ในร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร บาร ์โรงเรียน โรงอาหาร โรง
ยิม โรงรถ และสถานที่อื่นๆ ซึ่ง BGM จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม และขยายเสียงพูดให้
ได้ยินอย่างชัดเจน

ฟังก์ชัน

เครื่องเล่นดีวีดี/ซีดี
เครื่องเล่นดีวีดี/ซีดีทำงานได้สูงสุดต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ ด้วยคุณภาพเสียงดนตรีที่ยอดเยี่ยมไม่
ขาดตอนจากการเล่นแผ่นดีวีด ีMP3 แผ่นเดียว รองรับเสียงดนตรีที่จัดไว้ในโฟลเดอร์ต่างๆ บน
ดิสก ์เครื่องเล่นจะค้นหาและเล่นรูปแบบที่สามารถเล่นได้ทั้งหมดบนดิสก์และมีโหมดเล่นซ้ำ การนา
วิเกตทำได้ในหลายภาษาบนจอแสดงผล

 
เครื่องสามารถเล่นเสียงปกติ และดีวีดี/วีซีดี และซีดีที่เข้ารหัส MPEG2, MP3 แบบเล่นต่อ
เนื่อง อีกทั้งยังสามารถเล่น MP3 และแสดงภาพ JPEG บน CD-R, DVD-ROM,
DVD-R ได้ด้วย รองรับไฟล์ MP3 ที่มีอัตราบิตตั้งแต่ 32 kbps ถึง 320 kbps
ระบบเสียงโมโน/สเตอริโอ/สเตอริโอร่วม และทั้งแบบอัตราบิตต่อเนื่อง (CBR) และอัตราบิต
แปรผัน (VBR) ช่องเสียบ Component, composite และ S-Video
สำหรับเอาต์พุตวิดีโอ เครื่องสามารถเล่นเนื้อหา PAL และ NTSC แบบโปรเกรสซีพสแกน
และแบบอินเตอร์ลีฟ

 
ส่วนดิสก์ของเครื่องมีเอาต์พุตแบบออปติก TOSlink ที่รองรับ S/P DIF และ DST
และ Dolby Digital สามารถเอาต์พุต S/P DIF ได้โดยไม่คำนึงถึงแหล่งสัญญาณ
และเลือกช่องสัญญาณเซอร์ราวนด์ซ้าย/ขวา เอฟเฟกต์ความถี่ต่ำจากเอาต์พุตนี้ได้

 
การควบคุมพื้นฐานมีอยู่ในชุดอุปกรณ์ โดยทำการนาวิเกตและการกำหนดค่าด้วยรีโมทคอนโทรล
และจอแสดงผล ชุดอุปกรณ์รองรับภาษาหลักส่วนใหญ่ และสามารถกำหนดค่าภูมิภาคที่ต้องการได้
เอง เช่น การกำหนดภาษาของซับไตเติล

จูนเนอร์ FM/AM
จูนเนอร์ FM/AM ที่ควบคุมแบบดิจิตอลใช้ตัวสังเคราะห์ความถี่เพื่อจับคลื่นสถานีวิทยุได้อย่าง
ถูกต้อง และสามาารถตั้งค่าล่วงหน้าได้ 10 สถานีในแต่ละแถบคลื่นความถี่เพื่อจัดเก็บโปรแกรมที่
ชื่นชอบ อินพุต (เสียงดนตรี) และเอาต์พุตเทปเสริมสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

อินพุตไมโครโฟน
ส่วนประกาศของชุดอุปกรณ์มีอินพุตไมโครโฟนแบบสมดุล อินพุตไมโครโฟน 1 มีซอคเก็ต
DIN ที่ด้านหลังสำหรับไมโครโฟนหลัก (เช่น LBB 1950/00) พร้อมโทนเสียงสอง
โทนหลักเลือกได้ สำหรับการนำการประกาศหลัก ฟิลเตอร์เสียงพูด และแหล่งจ่ายไฟ
phantom อีกทั้งมีขั้วต่อแจ็คโทรศัพท์ที่ด้านหน้าพร้อมการเปิดใช้ VOX แบบเลือกได้
สำหรับไมโครโฟนไดนามิก เช่น LBC 2900/15 และกำหนดค่าล่วงหน้าสำหรับระดับ
ความชัดเจนของเสียงดนตรีและระดับโทนเสียง อินพุตไมโครโฟน 2 และ 3 มีซอคเก็ต XLR
พร้อมกำลังไฟ phantom ที่เลือกได้ และรวมอยู่กับ BGM อินพุตไมโครโฟนและแหล่ง
เสียงดนตรีทั้งหมดมีตัวควบคุมระดับเสียงของตัวเอง และมีการควบคุมเสียงทุ้มและเสียงแหลมร่วม
กัน และตัวควบคุมระดับเสียงร่วมกัน

เอาต์พุต
ส่วนเอาต์พุต 120 W ที่ทรงพลังมีเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าคงที่ 100 V แบบแยกหม้อแปลง
สำหรับขับลำโพง 100 V ในโซนสองโซน เทคนิค 100 V ช่วยลดการสูญเสียของสายที่อยู่
ในระยะไกล และช่วยให้สามารถเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวแบบขนานได้ง่าย สามารถเลือกทั้งสอง
โซนแยกกันได้จากแผงด้านหน้า และตั้งค่าระดับเอาต์พุตในแต่ละโซนแยกกันได้ แต่ละโซนมี
เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าต่ำสำหรับเชื่อมต่อลำโพงชนิดไม่มีหม้อแปลง (ชนิดทั่วไป) ขนาด 8 โอห์ม
มีเอาต์พุต 100 V แบบใช้งานเฉพาะการเรียกที่แยกต่างหาก สำหรับพื้นที่ที่จำเป็นต้องทำการ
ประกาศ แต่ไม่ต้องใช้ BGM หน้าสัมผัสแบบ call-active ที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้าสำหรับ
ยกเลิกการควบคุมระดับเสียงในเครื่องในระหว่างการเรียกและเพื่อจุดประสงค์อื่น มิเตอร์ LED
ตรวจสอบเอาต์พุต



ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ
ด้านหน้า

• ปุ่มเปิด/ปิด
• ปุ่มนำดิสก์ออก
• ปุ่มดิสก์ก่อนหน้า
• ปุ่มเล่นดิสก์
• ปุ่มดิสก์ถัดไป
• ปุ่มหยุดดิสก์
• จอแสดงดิสก์
• ปุ่มเล่นดิสก์ซ้ำ
• ปุ่มหยุดดิสก์ชั่วคราว
• ปุ่มหน่วยความจำจูนเนอร์ 1-5 และ 6-10
• ปุ่มเลือกจูนเนอร์สำหรับเลือกหน่วยความจำ 1-5 หรือ 6-10
• ปุ่มโปรแกรมจูนเนอร์
• ปุ่มสแกนจูนเนอร์
• ปุ่มเลือกจูนเนอร์ FM/AM
• ปุ่มจูนเนอร์ความถี่ขึ้น/ลง
• จอแสดงจูนเนอร์

ด้านหลัง
• สวิตช์เลือกแรงดันไฟฟ้าสายเมน
• สวิตช์ DIP เลือกโทนเสียง
• สวิตช์เปิด/ปิด Phantom

การเชื่อมต่อ
ด้านหลัง

• อินพุตเสาอากาศ FM
• อินพุตเสาอากาศ AM
• เอาต์พุตเทป (โมโน 2 ช่อง)
• อินพุต Aux (สเตอริโอแปลงเป็นโมโน)
• เอาต์พุตแบบเฉพาะการเรียก
• เอาต์พุตโซน 1
• เอาต์พุตโซน 2
• เอาต์พุตแบบ Call active
• เอาต์พุตแบบ Component video (3 ช่อง)
• เอาต์พุตแบบ Composite video
• เอาต์พุตแบบ Digital optical
• สกรูต่อสายดิน
• ช่องเสียบสายเมน

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน EN 60065

การป้องกัน ตามมาตรฐาน EN 55103-2

การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐาน EN 55103-1

พื้นที่ การรับรอง

ยุโรป CE

ชิ้นส่วนที่มีให้

จำนวน ส่วนประกอบ

1 PLN-2AIO120 PLENA BMG/Paging System

1 สายไฟ

1 รีโมทคอนโทรล

1 คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

1 ซีดี Plena

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟเมน  

แรงดันไฟฟ้า 230/115 VAC, ±10%, 50/60 Hz

กระแสกระชาก 8 A @ 230 VAC / 16 A @ 115 VAC

ปริมาณการสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด 400 VA

เอาต์พุตกำลังไฟสูงสุด/พิกัด 180 W / 120 W

ประสิทธิภาพ  

ความถี่ตอบสนอง 60 Hz ถึง 18 kHz (+1/‑3 dB @ เอาต์พุตพิกัด
อ้างอิง)

ความเพี้ยน <1% @ เอาต์พุตพิกัด, 1 kHz

การควบคุมเสียงทุ้ม -8/+8 dB @ 100 Hz

การควบคุมเสียงแหลม -8/+8 dB @ 10 kHz

อินพุตไมโครโฟน 1 ตัว

ขั้วต่อ DIN 5 ขา (สมดุล) แจ็ค 6.3 มม.

ความไว 1 mV

อิมพิแดนส์ >1 kohm

S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด) 63 dB

S/N (คงที่ที่ระดับความดังต่ำสุด/
ปิดเสียง)

75 dB

เสียงช่วงบน 25 dB

ฟิลเตอร์เสียงพูด -3 dB @ 315 Hz, high-pass, 6 dB/oct

แหล่งจ่ายไฟ Phantom (ที่ DIN
5‑ขา)

12 V

VOX (ที่แจ็ค 6.3 มม.) ระยะเวลาที่จะทำงานเมื่อถึงขีดจำกัดที่กำหนด 200 มิลลิ
วินาที เวลาที่ใช้ในการคลายบีบอัด 2 วินาที ระดับความ
ชัดเจนแบบปรับได้

อินพุตไมโครโฟน 2 ช่อง

ขั้วต่อ XLR 3 ขา แบบ balanced

ความไว 1m V

อิมพิแดนส์ >1 kohm

S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด) 63 dB

S/N (คงที่ที่ระดับความดังต่ำสุด/
ปิดเสียง)

75 Db

เสียงช่วงบน 25 dB

แหล่งจ่ายไฟ Phantom 12 V

อินพุต Aux  

ขั้วต่อ Cinch แปลงเป็นโมโน

ความไว 200 mV

อิมพิแดนส์ 22 kohm

S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด) 70 dB
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S/N (คงที่ที่ระดับความดังต่ำสุด/
ปิดเสียง)

75 dB

เสียงช่วงบน 25 dB

จูนเนอร์  

ช่วงจูนเนอร์ F
M

87.5 ถึง 108 MHz (ยุโรป 50 kHz;

  เอเชีย / สหรัฐอเมริกา 100 kHz)

 A
M

531 ถึง 1602 kHz(ยุโรป 9 kHz)

  530 ถึง 1610 kHz(เอเชีย / สหรัฐอเมริกา
10 kHz)

ระดับความไว FM 2 µV (26 dB S/N)

ระดับความไว AM 30 µV (20 dB S/N)

ความถี่ตอบสนอง 30 Hz ถึง 15 kHz (+1 / -3 dB, FM)

ความเพี้ยน <1%

S/N >63 dB (1 mV, FM)

เอาต์พุตจูนเนอร์ 1 ตัว

ขั้วต่อ Cinch (RCA) สเตอริโอ

ระดับที่กำหนด 200 mV

เครื่องเล่นดีวีดี  

ความถี่ตอบสนอง 20 Hz ถึง 20 kHz (+1/-3 dB)

ความเพี้ยน <0.1%

S/N >96 dB

ข้อมูลทั่วไป  

อัตราบิต MP3 CBR 32 kbps ถึง 320 kbps และ VBR, โมโน
และสเตอริโอ

บัฟเฟอร์ข้อมูลป้องกันการสะเทือน 16 MB

เอาต์พุตเครื่องเล่นดีวีดี/ซีดี 1 ตัว

เอาต์พุตออปติก TOSlink (PCM หลายช่องสัญญาณ)

รูปแบบที่รองรับ ดีวีดี, ซีดี, แบบเขียนใหม่ได้
MP3, MP4, JPEG

เอาต์พุตวิดีโอ  

ขั้วต่อส่วนประกอบ cinch 3 ตัว

ขั้วต่อ Composite cinch 1 ตัว

ขั้วต่อ S-video 1 x mini-DIN

ข้อมูลทั่วไป  

บัฟเฟอร์ข้อมูล 8 MB (ป้องกันการสะเทือน)

อายุการใช้งาน รอบการเล่นซีดี >10,000 รอบ

จำนวนเพลงสูงสุด 999 (MP3), 99 (CD เสียง)

เอาต์พุตเทป  

ขั้วต่อ Cinch โมโน 2 ตัว

ระดับที่กำหนด 350 mV

อิมพิแดนส์ 1 kohm

เอาต์พุตลำโพง 6 x 2

ขั้วต่อ สกรูลอย

เอาต์พุต 100 V 120 W ที่กำหนด (ทุกโซนรวมกัน)

ขั้วลดสัญญาณของเอาต์พุตโซน 100/70/50/35/25/18 V สำหรับ
0/-3/-6/-9/-12/-15 dB
(120/60/30/15/8/4 W)

เอาต์พุต 8 โอห์ม 18 V (40 W ที่กำหนดต่อโซน)

แบบ Call-active 1 ตัว

ขั้วต่อ สกรู

รีเลย์ ไม่มีแรงดันไฟฟ้า สูงสุด 100 V, 2 A

ลักษณะอุปกรณ์

ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) 144 x 430 x 320 มม.
(กว้าง 19 นิ้ว สูง 3U)

น้ำหนัก ประมาณ 11.6 กก.

การติดตั้ง ติดตั้งแยกต่างหาก (ไม่แนะนำให้ติดตั้งบนตู้ชั้นวาง)

สี สีเทาเข้ม

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน -10 ºC ถึง +45 ºC (14 ºF ถึง +113 ºF)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา -40 ºC ถึง +70 ºC (-40 ºF ถึง +158 ºF)

ความชื้นสัมพัทธ์ <95%

ระดับเสียงรบกวนของพัดลม <35 dB SPL ที่ 1 ม. ควบคุมอุณหภูมิ

ข้อมูลการสั่งซื้อ

PLN‑2AIO120 BGM/Paging System
โซลูชันอเนกประสงค์สำหรับเสียงดนตรีแบ็คกราวนด์ (BGM) การประกาศ และการเรียกตัว
เลขที่ใบสั่งซื้อ PLN-2AIO120
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