GP EK 3202
GP EK 3202-4-1 Nr kat. 502370
GP EK 3202-5-1 Nr kat. 502371
GP EK 3202-0-1 Nr kat. 502368

guidePORT™ | Odbiorniki przenoœne
Dane techniczne

Elementy robocze: klawiatura membranowa z kontrolerem
g³oœnoœci, funkcja stop oraz powtarzania
Obudowa:

solidna, odporna na uderzenia plastikowa
obudowa

Wymiary:

113 x 65 x 30 mm (³¹cznie z belt clip)

Masa:

oko³o 180 g ³¹cznie z akumulatorkami

Sposób mocowania: klips na pasek, smycz
Zakres temperatury: 0o C do +50o C
Sygna³ alarmowy: Maks. poziom sygna³u beep, odleg³oœæ 1 m:
90 dB SPL (ton sinus 3.2 kHz)
Zasilanie:
GP EK 3202-4-1

GP EK 3202-5-1

GP EK 3202-0-1

wbudowany akumulatorek NiMH z dwoma
ogniwami AA, 1.2 V, 1200 mAh

Pobór pr¹du:

maksymalnie oko³o 220 mA

Czas pracy:

zwykle maksymalnie 8 godzin

Czas ³adowania: akumulatorki - oko³o 4 godzin

Opis

Czêstotliwoœæ odbioru: 2.401920 - 2.482272 GHz (transmisja danych) 127 kHz (identifier ID)

Cztery przyciski wystarczaj¹, aby zapewniæ wygodn¹ obs³ugê podstawowych funkcji. Ka¿dy zwiedzaj¹cy mo¿e ustawiæ odpowiedni
poziom g³oœnoœci, zatrzymaæ odtwarzanie prezentacji lub po prostu
zacz¹æ jej odtwarzanie od pocz¹tku. Dostêpne s¹ równie¿ modele
z wiêksz¹ iloœci¹ przycisków oraz innymi funkcjami.

Regulacja czêstotliwoœci: automatycznie na jednym z 94
kana³ów

Cztery przyciski – i gotowe! Pozwalaj¹ one zwiedzaj¹cemu ustawiæ odpowiedni poziom g³oœnoœci, a tak¿e zatrzymaæ lub jeœli
bêdzie to konieczne ponownie odtworzyæ sekwencje audio.

Czu³oœæ wejœciowa: -93 dBm dla wewnêtrznego wejœcia
anteny

Odtwarzanie nagrañ w systemie GuidePort mo¿na zmieniaæ
w bardzo elastyczny sposób i w bardzo krótkim czasie, a nowoœci oraz dodatkowe informacje mog¹ zostaæ przekazane w lot.

Pojemnoœæ pamiêci: w zale¿noœci od urz¹dzenia, od 256
MB (oko³o 10 godzin)

Wszystkie modele zosta³y zaprojektowane tak, aby mo¿liwe by³o
odbieranie komunikatów i nagrañ bie¿¹cych. Oznacza to,
¿e mo¿esz w dowolnym czasie i na bie¿¹co komunikowaæ siê ze
zwiedzaj¹cymi ze swojego biura.

Siatka kana³ów: 864 kHz
Odleg³oœæ miêdzy kana³ami: 2.592 MHz (co trzeci kana³)
Modulacja:

FSK (Frequency Shift Keying)

Pamiêæ typ pamiêci: NAND

Interfejs:

z³¹cze 42-pinowe

Z³¹cza:

4-pinowe: komunikacja z ³adowark¹
(Charger Manager) oraz do ³adowania
akumulatorków

Gniazdo s³uchawek: 1 x 3.5 mm stereo jack
Charakterystyka czêstotliwoœciowa: 40 Hz - 14 kHz +/- 3 dB
(A) dla imprez live, 40 Hz - 7 kHz +/- 3 dB
(A) dla instalacji stacjonarnych
Moc:

> 20 mW przy 2 x 16 Ohm

THD:

ca³kowite zniekszta³cenia harmoniczne
zwykle 0.5 % dla konfiguracji przeznaczonej dla imprez live

Odstêp sygna³-szum: e 70 dB (A)

Dodatkowe informacje:
http://www.aplauzaudio.pl/sennheiser
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