SKM 2000
Bezprzewodowa transmisja dźwięku | Nadajnik do ręki serii 2000
Opis
Solidny, niezawodny i uniwersalny nadajnik mikrofonu do ręki. Przełączana
moc wyjściowa w.cz.(możliwość uzyskania bardzo dużego zasięgu transmisji),
intuicyjne menu obsługi, czytelny wyświetlacz graficzny, styki na obudowie do
ładowania (umieszczonego w nadajniku) opcjonalnego akumulatora. Duży
wybór pojemnościowych i dynamicznych kapsuł mikrofonowych.
Oferowany w kolorze czarnym i nikiel.
UWAGA !!! Kapsuły nie stanowią wyposażenia nadajnika.

Dane techniczne
Rodzaj modulacji .................................. szerokopasmowa FM
Dewiacja nominalna/maksymalna ............. ± 24 kHz/± 48 kHz
Zakresy częstotliwości ................. 516-558, 558-626, 626-698
718-790, 790-865 MHz
Częstotliwości transmisyjne ..................................... do 3000
przestrajane krokiem 25 kHz
Moc wyjściowa w.cz ..................... 10/30/50/100 ( USA) mW
Typ kompandera ........................................... Sennheiser HDX
Stosunek sygnał/szum (1 kHz, dew. max.) ............... 120 dBA
Pasmo przenoszenia m.cz. .............................. 80 – 18 000 Hz
Zniekształcenia (1 kHz, dewiacja nom.) ...................... < 0,9 %
Zakres regulacji czułości wejściowej ............................. 48 dB
krok przestrajania 6 dB
Zasilanie .................................................... 2 ogniwa AA 1,5 V
Czas pracy .................................................................... ok. 8 h
Wymiary ......................................................... Ø 50 x 265 mm
Masa z bateriami ..................................................... ok. 450 g
Zakres temperatur pracy.............................. – 10 °C - + 55 °C

Cechy
■ Solidna metalowa obudowa
■ Do 3000 częstotliwości transmisyjnych, przestrajanie krokiem 25 kHz w zakresie do 75 MHz
■ 20 banków z zapisanymi max. 64 kompatybilnymi częstotliwościami, 6 otwartych banków z
możliwością wpisania do 64 dowolnych częstotliwości transmisyjnych
■ Przełączana moc wyjściowa w.cz. dla optymalizacji parametrów transmisyjnych
■ Duży zakres zmian czułości wejściowej: 48 dB, przestrajanie krokiem 6 dB
■ Przyjazne menu obsługi, kontrastowy wyświetlacz - podświetlany podczas przestrajania
■ Funkcja „Auto Lock” - blokada zapobiegająca nieświadomemu przestrojeniu
■ Bezprzewodowa synchronizacja z odbiornikiem portem podczerwieni
■ Krystaliczne brzmienie dzięki kompanderowi HDX
■ 4-stopniowa sygnalizacja poziomu naładowania ogniw zasilających
■ Styki na zewnątrz obudowy do ładowania akumulatora BA 2015
■ Uniwersalność zastosowań dzięki obszernemu wyborowi dodatkowych akcesoriów
■ Wyposażenie: SKM 2000 nadajnik do reki bez kapsuły mikrofonowej
MZQ 1 uchwyt mikrofonowy
KEN 2 zestaw 8 kolorowych pierścieni identyfikacyjnych
etui z tworzywa sztucznego

Dodatkowe informacje i akcesoria http://aplauzaudio.pl/sennheiser

Warianty
■ SKM 2000 A
■ SKM 2000 G
■ SKM 2000 B
■ SKM 2000 C
■ SKM 2000 D

zakres częstotliwości 516 – 558 MHz
zakres częstotliwości 558 – 626 MHz
zakres częstotliwości 626 – 698 MHz
zakres częstotliwości 718 – 790 MHz
zakres częstotliwości 790 – 865 MHz

Wybrane opcjonalne akcesoria
■ MMD 935 kapsuła mikrofonowa, dynamiczna kardioida
■ MMD 945 kapsuła mikrofonowa, dyn. superkardioida
■ MMK 965 kapsuła mikrofonowa, pojemnościowa
dwu-membranowa 1” kardioida/superkard.
■ MZW 1 osłona przeciwwietrzna mikrofonu
■ BA 2015 akumulator
■ LA 2
adaptor do ładowania akumulatora BA 2015
umieszczonego w mikrofonie
■ L 2015
ładowarka akumulatorów BA 2015

