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guidePORT™ | Nadajniki przenoœne
Dane techniczne

Zakres czêstotliwoœci: 2.4 - 2.481 GHz, wolne pasmo ISM.
Dzia³anie nadajnika nie wymaga uzyskania
licencji.
Regulacja czêstotliwoœci: w krokach co 864 kHz, automatycznie za poœrednictwem profilu zwiedzaj¹cego
Modulacja:

FSK, Frequency Shift Keying

Minimalna odleg³oœæ miêdzy kana³ami: 2592 kHz
Moc transmisji: maksymalnie 10mW
Charakterystyka promieniowania: sferyczna

Opis
Przenoœny nadajnik wraz z mikrofonem bezprzewodowym
pozwala ci komunikowaæ siê z wybran¹ grup¹ osób np.
podczas wycieczki po mieœcie, firmie czy twojej wystawie. Inni
u¿ytkownicy systemu guidePORT nie bêd¹ odbieraæ transmitowanego przez ciebie sygna³u. Modu³owa budowa systemu
pozwala ci uzyskaæ swobodê, jakiej oczekujesz. W zale¿noœci
od twoich wymagañ, tego typu system mo¿e zostaæ indywidualnie dopasowany, w³¹czaj¹c w to utworzenie wiêkszej i bardziej
z³o¿onej konfiguracji.

Zasilanie:

akumulatorki NiMH, czas ³adowania 3
godziny

Czas pracy:

oko³o 8 godzin

Wymiary:

111 x 63 x 30mm

Masa:

140 g

Sposób mocowania: klips paska, smycz na szyjê
Z³¹cze anteny: gniazdo koncentryczne Lemo
Wejœcie mikrofonowe: 3 pinowe gniazdo Lemo - zalecany
mikrofon: nag³owny HS2
Wejœcie liniowe: 3.5mm stereo

Przenoœny nadajnik SK 3202
Dziêki przenoœnemu nadajnikowi Sennheiser SK 3202 mo¿esz
zaoferowaæ uczestnikom twojej wycieczki komunikacjê przy
wykorzystaniu systemu guidePORT. Nadajnik zapewnia
doskona³¹ klarownoœæ dŸwiêków, nawet przy du¿ych odleg³oœciach. Tym samym unika siê niepotrzebnego t³oku w okreœlonych miejscach i nie zak³óca siê zwiedzania innym osobom.
U¿ytkownicy guidePORT maj¹ pe³n¹ swobodê poruszania siê
i najwy¿szy komfort zwiedzania.
Co wiêcej, korzystaj¹c z SK 3202 masz mo¿liwoœæ do³¹czenia
sygna³u z zewnêtrznego stereofonicznego Ÿród³a audio (np.
odtwarzacza CD). Dziêki temu uzyskujesz mo¿liwoœæ stworzenia najwy¿szej jakoœci dedykowanych prezentacji, w której to
wykorzystasz elementy istniej¹cej instalacji guidePORT lub
te¿ skorzystasz z elementów mobilnych.
Nadajnik przenoœny – wraz z ca³ym systemem guidePORT,
który zosta³ przygotowany do pe³nienia funkcji audioprzewodników, mo¿na skonfigurowaæ w bardzo prosty, wygodny i bezpieczny sposób przed przyjêciem zwiedzaj¹cych.
Gdy zwiedzanie zakoñczy siê, wszyscy uczestnicy mog¹
odejœæ z du¿¹ satysfakcj¹, ¿e mogli skorzystaæ z rozwi¹zania
automatycznego przewodnika guidePORT.
Dodatkowe informacje:
http://www.aplauzaudio.pl/sennheiser
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