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Κ.Β 

USB BOX 

 

 

BLUE DI 
Bluetooth Direct Box 

Dual Channel unit για μετάδοση 

μουσικής μέσο Bluetooth  
237,50 

 

 

USB DI 

Plug and play digital to analog 

interface με έξοδο μέσω balanced 

μετασχηματιστή για γαλβανική 

απομόνωση 

220,00 

 

 

USB DI PLUS 

Plug and play digital to analog 

interface με έξοδο μέσω balanced 

μετασχηματιστή για γαλβανική 

απομόνωση 

Το USB DI Plus είναι το USB DI 

'δεύτερης γενιάς' της ARX και το 

πρώτο με δ επαφή ήχου διπλής 

λειτουργίας - ψηφιακό και 

αναλογικό. 

262,50 

 

USB DI-VC 
Όμοιος με το USB DI αλλά με 

ρυθμιζόμενη έξοδο για εύκολη 

προσαρμογή 
235,00 

 

 

USB DI PLUS 

VC 

Plug and play digital to analog 

interface με ρυθμιζόμενη έξοδο 

μέσω balanced μετασχηματιστή για 

γαλβανική απομόνωση 

Το USB DI Plus VC είναι το USB 

DI 'δεύτερης γενιάς' της ARX και το 

πρώτο με δ επαφή ήχου διπλής 

λειτουργίας - ψηφιακό και 

αναλογικό 

275,00 

 

USB ULTRA I/O 

Plug and play digital to analog 

analog to digital interface μέσω 

balanced μετασχηματιστή στις 

εισόδους και στις εξόδους 

387,50 

 

 

USB ULTRA I/O 

VSR 

Plug and play με Variable Sample 

Rate digital to analog & analog to 

digital interface μέσω balanced 

μετασχηματιστή στις εισόδους και 

στις εξόδους 

587,50 
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BALANCER – DE BALANCER 

 

ISO Balancer 
Στερεοφωνικός unbalance to balance 

low impedance μετατροπέας μέσω 

μετασχηματιστή 
167,50 

 

ISO Balancer DI 
Όμοιος με το ISO Balancer αλλά με 

είσοδο σε RCA – Jack & Mini Jack 
190,00 

 

Ultra De-Balancer 
Στερεοφωνικός balance to unbalance 

low impedance μετατροπέας μέσω 

μετασχηματιστή 
190,00 

DI BOX 

 

Pro-DI 

Ενεργό Di box με είσοδο high 

impedance και ξεχωριστή έξοδο για 

ενισχυτή οργάνου όπως και audio 

ground lift, -20db pad 

165,00 

Pro-DI Duo 
Ομοίως με το παραπάνω αλλά με 2 

audio εισόδους 
217,50 

ISO SERIES 

 

ISO Combiner 
2 audio in σε 1 audio out   με 

γαλβανική απομόνωση μέσω 

μετασχηματιστή 
175,00 

ISO Combiner 

Duo 

Ομοίως με το παραπάνω αλλά με 4 

audio εισόδους 
242,50 

 

ISO Splitter 
1 Audio είσοδο σε 2 εξόδους με 

γαλβανική απομόνωση μέσω 

μετασχηματιστή audio 
175,00 

ISO Splitter Duo 
Ομοίως με το παραπάνω αλλά με 2 

audio εισόδους 
242,50 

 

ISO Later 
2 audio in σε 1 audio out με 

γαλβανική απομόνωση μέσω 

μετασχηματιστή 
165,00 

ISO Later Duo 
4 audio in σε 2 audio out με 

γαλβανική απομόνωση μέσω 

μετασχηματιστή 
232,50 
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ISO SELECTOR 

Μεταγωγή μεταξύ 2 ζευγών θηλυκών 

balanced xlr σε ένα ζεύγος 

αρσενικών xlr 

Η τεχνολογία ARX «Soft Switch» το 

επιτυγχάνει χωρίς δυνατές 

μεταβάσεις ή χτυπήματα στο 

ηχοσύστημα κατά την εναλλαγή 

132,50 

 

ISO SWITCHER 
Μεταγωγή μεταξύ 2 ζευγών θηλυκών 

balanced xlr σε ένα ζεύγος 

αρσενικών xlr 
132,50 

 

Q SWITCH 
Πολυδιακόπτης που μεταγάγει 1 

στέρεο είσοδο σε 4 στέρεο εξόδους ή 

4 στέρεο εισόδους σε μια έξοδο 
142,50 

SIGNAL PROCESSING 

 
 

 

 

MaxiMix 

MaxiMIX 4 into 2, 8 into 1 Line 

Mixer 

Δύο ανεξάρτητες ομάδες ανάμειξης, 

η κάθε μία από 4 εισόδους γραμμής 

με μεμονωμένα χειριστήρια επιπέδου 

και φίλτρα RF. Και οι δύο ομάδες 

μπορούν να συνδεθούν για μίξη 

Mono 8 καναλιών. Κάθε είσοδος έχει 

έως +6dB κέρδους διαθέσιμη και 

πλήρη εξασθένηση για να επιτρέψει 

αντιστοίχιση οποιωνδήποτε σημάτων 

επιπέδου γραμμής. 

600,00 

 

 

MaxiSPLIT 

MaxiSPLIT 2 into 4, 1 into 8 Line 

Distribution Splitter 

H ARX σχεδίασε το MaxiSPLIT : - 

δύο ανεξάρτητα κανάλια 1 έως 4 

Splitters, με δυνατότητα εναλλαγής 

σε ένα κανάλι 1 σε 8 Splitter 

χρησιμοποιώντας τον διακόπτη στο 

πίσω μέρος. Η κατάσταση 

λειτουργίας εμφανίζεται από τις 

ενδεικτικές λυχνίες LED του 

μπροστινού πίνακα. 

600,00 
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SIGNAL PROCESSING 

 

 

MixxMaker 

Πολυκάναλο Mixer 1U με είσοδο 

Bluetooth, USB και MiniJack, 2 Mic 

/ Line, 2 stereo line inputs, και Left / 

Right (ή Zone 1 και 2) Master level 

control, καθώς και Auxiliary mono 

output με δικό του επίπεδο ελέγχου 

925,00 

 
 

ZoneMix 

ZoneMIX Multimedia ZoneMixer 

Wireless audio, USB and MiniJack 

inputs! 

Plus 2 x Balanced Low Noise 

Microphone pre-amps 

Plus a stereo Line In channel 

Plus all Inputs can be switched to 

Stereo Zone 1 or 2, or Both 

Plus Outputs can be switched to 

Mono for distributed systems 

850,00 

 
BSX 16 

BSX 16 1 or 2 in, 16 out Transformer 

Isolated Active Broadcast Splitter 

Το ΝΕΟ ARX BSX16 Active 

Microphone/Line Splitter έχει 

αναπτυχθεί για να προσφέρει την 

απόδοση που απαιτείται από το 

ολοένα και πιο εξελιγμένο επίπεδο 

των σημερινών προτύπων ENG και 

εκπομπής ήχου μετάδοσης. 

1.962,50 

 

 

MSX12 
Splitter 4 καναλιών σε 3 εξόδους ανά 

κανάλι 
650,00 

 
 

MSX48 
Splitter 16 καναλιών σε 3 εξόδους 

ανά κανάλι 
2.075,00 


