
Bộ xử lý âm thanh chất lượng cao

• Tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz
• 6 ngõ vào tín hiệu high-level
• 2 kênh tín hiệu RCA 
• Tín hiệu Bluetooth đầu vào có độ phân giải cao
• Công suất đỉnh: 8 x 50W
• Công suất hiệu dụng: 8 x 25W
• Tín hiệu đầu ra 31 dải P-EQ/ G-EQ
• Điều chỉnh trễ âm kỹ thuật số 8 kênh
• Hỗ trợ cân chỉnh qua ứng dụng điện thoại và phần mềm trên máy tính
• Kích thước: 210 x 189 x 45.5 mm

Âm thanh chất lượng cao
PXE-R600 sử dụng chip ADAU1450, có khả năng xử lý âm thanh lên đến 147.456MHz.
Các âm ở dải tần trung chắc và tròn đầy, các âm treble trong và sáng hơn, tạo nên sự
cân bằng âm thanh một cách phù hợp và hài hòa.
Với chất lượng vượt trội và giá cả hợp lý, PXE-R600 là sự lựa chọn tuyệt vời. 

Cấu tạo vỏ ngoài bằng vật liệu 
cao cấp, dễ dàng sử dụng 
Thiết kế bề mặt với hợp kim nhôm, nổi bật với khối nhôm đúc màu đen pha cùng màu 
xám viền ngoài tạo cảm giác chắc chắn và sang trọng. 
Cổng RCA với các tiếp điểm mạ vàng tinh tế góp phần tạo nên diện mạo hoàn hảo.

• Dễ dàng cân chỉnh
• Kênh đang hoạt động được hiển thị nổi bật, dễ dàng nhận diện và điều chỉnh
• Âm lượng có thể điều chỉnh dễ dàng bằng thanh trượt hoặc các nút +/-
• Có thể chọn dải tần số cao/ thấp của bộ phân tần bằng một nút chuyển

Bộ điều khiển có dây (được bán rời)
RUX-C600

HD Bluetooth

Sử dụng tiện lợi hơn qua bộ điều khiển có dây 

• Điều chỉnh âm lượng tổng
• Điều chỉnh mức bass
• Chuyển nguồn âm thanh
• Chuyển nguồn âm thanh phụ
• Chuyển EQ đã thiết lập

• Kết hợp phát nhạc và âm thanh định vị dẫn đường
• Có thể tùy ý điều chỉnh tỷ lệ âm lượng của nguồn phát chính/ phụ

Bổ sung giao diện chuyên dụng dành cho tính năng 
điều chỉnh độ trễ âm
Chia màn hình hiển thị, thêm nhóm điều chỉnh độ trễ âm giúp thao tác
thuận tiện hơn

Tối ưu hóa giao diện người dùng
Mỗi kênh có thể thiết lập chế độ toàn dải riêng bằng cách chọn chế độ toàn dải

Ngôi sao mới của 
dòng sản phẩm xử lý âm thanh  

PXE-0850X

PXE-R600

• Tần số đáp ứng: 20Hz – 20kHz
• 6 ngõ vào tín hiệu high-level
• 6 kênh tín hiệu RCA
• Ngõ vào tín hiệu digital kết nối cáp quang/ cáp đồng trục 
• Công suất hiệu dụng: 8 x 25W
• 12 kênh ngõ ra RCA
• Ngõ vào tín hiệu Bluetooth
• Power terminal, ACC-IN, REM OUT
• Bật nguồn DSP: chọn kích hoạt bật nguồn HOST-speaker, kích hoạt bật 
nguồn ACC hoặc cả hai
• Kích thước: 210 x 190 x 45 mm

Chức năng cân chỉnh âm thanh theo
từng vùng

• Điều chỉnh âm lượng tổng (0~35)
• Chọn nguồn phát chính (Mức cao, Bluetooth, Mức thấp)
• Chọn nguồn phát phụ (Mức cao, Bluetooth, Mức thấp)
• Điều chỉnh mức bass (0~15)
• Lưu được 6 bộ dữ liệu âm thanh đã thiết lập trước đó

PXE-R600 sử dụng module Bluetooth aptX chất lượng cao,
mang đến cho bạn trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời qua 
những thiết bị không dây.

Bổ sung chức năng mixing


