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ISE 2020: SENNHEISER ZAPREZENTOWAŁ WIELOKANAŁOWY ODBIORNIK SL DIGITAL
WIRELESS
Warszawa, 13 lutego 2020 r. — Podczas targów ISE 2020 firma Sennheiser – czołowy
producent rozwiązań audio najwyższej jakości – zaprezentowała wielokanałowy odbiornik serii
SpeechLine, uzupełniający portfolio mikrofonowych systemów bezprzewodowych. Odbiornik
będzie dostępny od drugiego kwartału 2020 r. w wersji dwukanałowej i czterokanałowej.

Nowy wielokanałowy odbiornik z serii
Sennheiser SpeechLine Digital Wireless
idealnie pasuje do nowoczesnej
infrastruktury IT. Zapewnia łatwą
integrację, wykorzystuje bezlicencyjną
technologię 1,9 GHz i może być centralnie
sterowany przez oprogramowanie
Sennheiser Control Cockpit.

„Odbiornik wielokanałowy SpeechLine stanowi część szerokiej oferty Sennheisera dla instytucji
edukacyjnych i korporacji. Jest kompaktowym, przyjaznym dla zespołów IT uzupełnieniem serii
SpeechLine Digital Wireless o maksymalnej łączności i łatwej kontroli. Odbiornik zapewnia doskonałą
integrację z infrastrukturą IT, łatwość użytkowania i optymalizację pracy” - powiedział Michael
Altemark, Portfolio Manager w Sennheiser.
Kompleksowe rozwiązanie
Oferując taką samą bezkompromisową wydajność RF, jak wszystkie urządzenia bezprzewodowe serii
SpeechLine Digital, nowy wielokanałowy odbiornik obsługuje do czterech kanałów odbiorczych i
zapewnia funkcję automatycznego miksera. Dodatkowa antena nie jest wymagana, a dla zapewnienia
PoE, przesyłu danych sterujących i streamu poprzez Dante, dla którego przewidziano redundantne
gniazda, jest potrzebny tylko jeden kabel. Urządzenie zostało także wyposażone w 3-pinowe złącze
końcowe dla infrastruktur wymagających wyjścia analogowego. Odbiornik wielokanałowy również jest
zgodny z powszechnymi standardami bezpieczeństwa sieci.
Wielokanałowy odbiornik SpeechLine można dyskretnie zamontować na ścianie lub suficie za
pomocą dołączonego uchwytu montażowego. W celu szybkiego sprawdzenia stanu sygnału odbiornik
jest wyposażony w diody LED statusu kanałów audio. Urządzenie można także konfigurować i
kontrolować za pomocą wygodnego oprogramowania Sennheiser Control Cockpit lub otwartego
protokołu SSC Sennheiser dla rozwiązań innych firm.
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Seria SpeechLine oferuje ponadto szeroki wybór bezprzewodowych mikrofonów do ręki, nagłownych,
lavalier oraz stołowych.
Uniwersalne narzędzie dla środowisk edukacyjnych i biznesowych
Oprogramowanie Sennheiser Control Cockpit zostało zaprojektowane tak, aby codzienne
użytkowanie mikrofonów bezprzewodowych w instalacjach firmowych i placówkach edukacyjnych
było znacznie łatwiejsze. Aplikacja umożliwia scentralizowane zdalne sterowanie, monitorowanie i
konserwację instalacji audio na terenie kampusu i firmy z dowolnego miejsca w sieci.
Oprócz SpeechLine Digital Wireless oprogramowanie obsługuje również serie mikrofonów evolution
wireless G3 i G4, a także mikrofon sufitowy TeamConnect Ceiling 2.
Tryb wielu pomieszczeń i transmisja 1,9 GHz
Dzięki SpeechLine Digital Wireless można wdrożyć nieskończoną liczbę połączeń mikrofonowych na
uniwersytecie lub w firmie. Jest to możliwe dzięki trybowi multi-room, który pozwala wybrać moc
nadawania zgodnie z wielkością pomieszczenia, zapewniając optymalną transmisję dźwięku w całym
kampusie.
SpeechLine Digital Wireless działa w bezlicencyjnym pasmie 1,9 GHz i oferuje zarówno
automatyczne zarządzanie częstotliwością, jak i automatyczne zarządzanie zakłóceniami. System
także wykorzystuje zaawansowane 256-bitowe szyfrowanie AES w celu zapewnienia integralności
danych.
Dane techniczne
Liczba kanałów: 2 lub 4
PoE: tak
Kontrola zewnętrzna: tak
Dante: tak, redundantny (dwa porty)
Przypisanie złączy RJ 45: 1: PoE, Control, Dante (pierwotne); 2: Dante (wtórny)
Wyjście analogowe: tak
Praca autonomiczna: tak
Wymiary: 180 x 180 x 45 mm
Waga: ok. 600 g
Mocowanie Vesa: Vesa 100
O firmie Sennheiser
Wizją firmy Sennheiser jest kształtowanie przyszłości audio. Idea ta jest oparta na ponad 70-letniej kulturze
innowacji, głęboko zakorzenionej w sposobie działania firmy. Założona w 1945 firma Sennheiser pozostaje
przedsiębiorstwem rodzinnym, które dziś jest czołowym producentem słuchawek, mikrofonów i
bezprzewodowych systemów transmisji dźwięku. Od 2013 roku firmą zarządzają Daniel Sennheiser i dr Andreas
Sennheiser – przedstawiciele trzeciego pokolenia rodziny. W 2018 roku grupa Sennheiser wygenerowała
sprzedaż na poziomie 710,7 milionów euro. Więcej informacji o firmie na stronie www.sennheiser.pl
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Manager ds. komunikacji
T: +48 606 408 162
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