Zestawy Przenośne
Seria E-200

Główne cechy

EM-201

Zestaw
Jednokanałowy

• Lekka, owalna, metalowa (Aluminiowa) obudowa. Plastikowy klips.
• Przycisk on/off dla mikrofonu (przyciśnij by mówić lub przełączalny).
• Zdalna funkcja Mic-off (Wyciszanie mikrofonu).
• Zdalna funkcja Buzz-off (Wyłączanie przywołania).
• Jasny przycisk CALL z diodą sygnalizacyjną.
• Limiter mikrofonowy poprawiający komfort komunikacji.
• Presety dla czułości mikrofonu, zasilania phantom, ustawień limitera, etc.

Specyfikacja

Wymagania zasilania:
12-32V, nom. 24V/ 35 mA.
Podłączenie:
Intercom Line XLR3M/XLR-3F na kanał.
Słuchawki XLR-4M.
Zdalne funkcje:
Mic kill, Buzzer kill.
Wymiary i Waga:
84X38X105 mm
235 gr net.

Ten jednokanałowy zestaw przenośny został zaprojektowany z myślą o intensywnej pracy w różnych warunkach. Klips wykonany z niełamiącego się plastiku. Sygnalizacja wywołania jest zarówno świetlna jak i dźwiękowa. Zestaw może zostać skonfigurowany do pracy z mikrofonem dynamicznym oraz elektretowym, dzięki czemu można wykorzystać zarówno zestawy nagłowne
jak i douszne dostępne na rynku.
Seria E-200

5P3-202

Spliter
5 na 3 piny

Specyfikacja

Podłączenia:
Kanał A i B XLR3M+XLR-3F | Kanał A/B
XLR-5M+XLR-5F.
Wymiary i Waga:
84X38X105 mm/225 gr. net.

Urządzenia pozwalające na sumowanie
dwóch 3-pinowych sygnałów do
jednego 5-pinowego.

PRZYKŁADOWA APLIKACJA
Podstawowy system
EF-200

EM-201

AM-100

AM-100

Główne cechy
Seria E-200

EM-202

Zestaw
Dwukanałowy
Specyfikacja

Wymagania zasilania:
12-32V, nom. 24V/ 50 mA.
Podłączenia:
XLR-3Fx2 (3pin)
lub XLR-5M+XLR-5F
(5pin).
Podłączenia słuchawek:
XLR-4M.
Funkcje zdalne:
Mic kill, Buzzer kill.
Wymiary i waga:
84X38X105 mm
270 gr net.
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• Zestaw dwukanałowy z balansem A, A+B, B.
• Lekka, metalowa (Aluminiowa) obudowa o owalnym kształcie.
• Przycisk on/off dla mikrofony (przyciśnij by mówić lub przełączalny).
• Zdalna funkcja Mic-off (Wyciszanie mikrofonu) oraz Buzz-off
(Wyłączanie przywołania).
• Limiter mikrofonowy poprawiający komfort komunikacji.
• Presety dla czułości mikrofonu, zasilania phantom, ustawień limitera, etc.
• Jasny przycisk CALL na każdy kanał z diodą sygnalizacyjną.

Zestaw ALTAIR EM-202 jest kompatybilny ze stacjami bazowymi z serii E-200. Pozwala on na jednoczesną komunikację
z oboma kanałami A i B. Za pomocą potencjometru można ustawić balans między odbieraniem z obudkanałów i ich
sumy. Sygnalizacja wywołania następuje przez sygnał dźwiękowy i świetlny.
Zestaw jest zaprojektowany do intensywnej pracy. Klips wykonany z niełamiącego się plastiku. Zestaw może zostać

skonfigurowany do pracy z mikrofonem dynamicznym oraz elektretowym, dzięki czemu można wykorzystać zarówno zestawy
nagłowne jak i douszne dostępne na rynku. Zestaw dostępny jest w dwóch różnych wersjach: EM-202-3P z 3-pinowym podłączeniem dla każdego kanału, oraz w wersji EM-202-5P z jednym 5-pinowym gniazdem dla obu kanałów.

Przewodowe
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