Equip de so
Aquest equip està compost de 3 materials:

A la primera caixa ( la petita) podem trobar tot l’equip de
reproducció i amplificació.
A la part del darrera d’aquesta caixa hi podem veure tres
connectors:
- Els connectors de color negre són les sortides de so on es poden
connectar els cables que porten als altaveus.
- El connector de color blau és el connector d’entrada de corrent per
l’alimentació de l’equip.
1- Taula de so
És una taula de 6 canals amb diferents entrades: RCA, CANON i JACK.
- Canal 1: Es troba connectat el micròfon sense fils.
- Canal 2: Aquest canal queda lliure, hi podeu connectar el que
necessiteu.
- Canal 3/4: En aquest canal hi trobareu connectat un dispositiu
multimèdia com pot ser un ordinador portàtil o un reproductor com es
pot veure a la foto.
- Canal 5/6: En aquest canal es troba connectat el reproductor de l’equip.
- En la sortida principal hi podeu trobar els cables que connecten la taula de so amb l’amplificador.

2- Micròfon sense fil
El dispositiu que podeu veure a la foto, només s’ha d’ engegar.
Igual que el micro sense fil.
Dins la caixa hi trobareu un estoig amb el micro i piles de recanvi.
3- Reproductor
Aquest reproductor té entrada de CD/DVD, MP3 i MP4.
També té una entrada d’ USB on es pot reproduir música.
*En aquest dispositiu USB no pot haver-hi cap carpeta, la música ha
d’estar directament en l’USB.
Dins el mateix estoig també hi trobeu el comandament a distància i
piles de recanvi.
4- Amplificador
Aquest aparell només té el botó ON/OFF i els reguladors de volum
dels dos canals. És important que els volums no passin del 75% del
total. Si en algun moment l’equip fa petits talls és que l’amplificador
està treballant al límit.
5- Altaveus
En la segona caixa hi podreu trobar els altaveus.
Els altaveus s’han de col·locar sobre els pals i connectar amb els cables de so que estaran dins la caixa dels
reproductors (caixa petita). A cada altaveu hi ha un gomet que indica a quin connector s’ha de connectar el
cable.

