
AMERICAN AUDIO PPA-210 ALL-IN-ONE 
DRAAGBAAR PA SYSTEEM 
 
Wat heb je nodig voor een huiskamerfeestje of een kleine discoshow? Een MP3-
speler, een iPod of een geheugenstick met muziek, dit PPA-210 systeem van 
American Audio en eventueel twee of drie luidsprekerstatieven. Meer niet. 
Dit systeem bestaat uit een mixer met een ingebouwde 300 Watt eindversterker, twee 
10" luidsprekers met een vermogen van 150 Watt, een dynamische microfoon, drie 
statief adapters en alle kabels die je nodig hebt. De mixer heeft vier mono kanalen en 
twee stereo kanalen. Je kunt er dus vier microfoons of andere mono signaalbronnen en 
twee stereo signaalbronnen zoals CD-spelers, mediaspelers, MP3-spelers en/of iPods 
op aansluiten. Het hoeft echter niet. De mixer heeft namelijk ook een USB poort waar 
gewoon een MP3-speler, een iPod of een geheugenstick ingeplugd kan worden. 
Effecten, een 3-bands toonregeling per kanaal en een 7-bands master equalizer 
ontbreken niet op de mixer. 
De statief adapters kunnen onder de mixer en de mobiele luidsprekers geschoven 
worden. Ze maken het mogelijk om de mixer en de mobiele luidsprekers op 
luidsprekerstatieven te plaatsen. Als je het systeem niet gebruikt, kun je de mixer en 
de luidsprekers aan elkaar vastmaken. De beide luidsprekers hebben wieltjes en zowel 
de mixer als de luidsprekers hebben stevige handvatten. Het vervoeren van dit systeem 
is een erg eenvoudig. Helemaal als je je bedenkt dat aan de achterkant van de mixer 
een opbergvak zit waarin je de microfoon en de bekabeling op kunt bergen. 

Systeem bestaat uit: 

• 1 mixer met een ingebouwde eindversterker 
• 2 10" mobiele luidsprekers 
• 2 Jack - Speakon luidsprekerkabels (6 meter) 
• 1 dynamische microfoon 
• 1 XLR microfoonkabel (4,6 meter) 
• 1 Schuko - IEC voedingskabel 
• 3 statief adapters 

Algemene specificaties: 

• Mixer en mobiele luidsprekers kunnen aan elkaar gemaakt worden (kan als n geheel 
opgeborgen worden) 

• Afmetingen (mixer en mobiele luidsprekers aan elkaar gemaakt): 778 x 348 x 478 mm 
(L x B x H) 

Specificaties mixer met een ingebouwde eindversterker: 

• 4 mono kanalen 
• 2 stereo kanalen 
• Microfoon ingang mono kanaal 1: XLR female 
• Line ingang mono kanaal 1: 6,3mm Jack mono female 



• Microfoon ingang mono kanaal 2: XLR female 
• Line ingang mono kanaal 2: 6,3mm Jack mono female 
• Microfoon ingang mono kanaal 3: XLR female 
• Line ingang mono kanaal 3: 6,3mm Jack mono female 
• Microfoon ingang mono kanaal 4: XLR female 
• Line ingang mono kanaal 4: 6,3mm Jack mono female 
• Line ingang stereo kanaal 1: 2 x RCA (tulp) female 
• Line ingang stereo kanaal 1: 6,3mm Jack stereo female 
• Line ingang stereo kanaal 2: 3,5mm Jack stereo female (voor bijv. een MP3-speler of 

een iPod) 
• Line ingang stereo kanaal 2: 2 x 6,3mm Jack mono female 
• Tape uitgang: 2 x RCA (tulp) female 
• Send uitgang: 2 x 6,3mm Jack mono female 
• Return ingang: 2 x 6,3mm Jack mono female 
• 1 AUX send uitgang: 6,3mm Jack mono female 
• 1 AUX return ingang: 6,3mm Jack mono female 
• Instelbaar volume per kanaal 
• 3-bands toonregeling per kanaal 
• Instelbare pan per kanaal 
• Instelbaar AUX volume per kanaal (voor bijv. monitoren of een extern effectapparaat) 
• USB poort voor een geheugenstick of MP3-speler (alleen MP3-bestanden) 
• 24-bit digitale signaalprocessor (DSP) met 15 delay effecten 
• Mogelijkheid voor het aansluiten van een voetcontroller (6,3mm Jack mono female 

aansluiting) 
• LED VU-meter (2x5 leds) 
• Signaal, clip, beveiliging en power leds 
• 7-bands master equalizer 
• Master volume instelbaar 
• Master monitor volume instelbaar 
• 2 x 150 Watt versterker (bij 8 Ohm luidsprekers) 
• 2 versterker uitgangen: 6,3mm Jack mono female 
• Voedingsingang: IEC (euro) male 
• Opbergvak aan de achterkant voor o.a. de microfoon en bekabeling 
• Kunststof behuizing 
• Kleur: zwart 
• Voorzien van een handvat 
• Afmetingen: 274 x 348 x 518 mm (L x B x H) 

Specificaties 10" mobiele luidsprekers: 

• 10" woofer 
• 1" hoogdriver 
• Vermogen: 150 Watt 
• Impedantie: 8 Ohm 
• Kunststof behuizing 
• Kleur: zwart 



• Voorzien van een handvat 
• Voorzien van wieltjes 
• Afmetingen: 280 x 348 x 478 mm (L x B x H) 

 

 


