
5

WBP-212
Dwukanałowy
Zestaw
Bezprzewodowy

Seria WB-200

WBP-202
Dwukanałowy
Zestaw
Manager

Seria WB-200

Dodatkowe cechy WBP-202 

Zasilanie:
3.6V Bateria Ni-MH.

 Do 10 h. Ładowanie 2-3 h.
Zasięg:
50-300 m dookoła stacji.
Podłączenie słuchawek:
mini XLR-4M.
dynamiczny/elektretowy 
mikrofon.
Sygnalizator:
Świetlny, dźwiękowy, 
wibracje.
Zdalne funkcje:
Wyłączanie mikrofonu, 
Wyłączanie sygnalizatora, 
Ogłoszenia (tylko WBP-202).
Wymiary i Waga:
120x80x25 mm/175 gr.
z baterią

Specyfikacja
WBP-200/WBP-202

Dodatkowe cechy WBP-212

WBP-200
Jednokanałowy
Zestaw Bezprzewodowy

Seria WB-200

Główne cechy WBP-200

WBP-210
Jednokanałowy
Zestaw
Bezprzewodowy

Seria WB-200

Zestawy Serii Compact

Zestawy Serii Extreme

Bezprzewodowe

• Kompatybilność: stacje bazowe
WBS-200 i WBS-202.

• Lekki, ergonomiczny projekt. 
Wewnętrzne anteny.

• Żywotność baterii: 10 godzin
w trybie konwersacji.

• Ładowanie baterii: WBPC-200.

• Tryb odbierania połączeń: do 50 godzin,
   tryb stand-by.

• Kompatybilność: stacja bazowa WBS-202.

• Zestawy dwukanałowe.

• Zaprojektowane na podstawie wymagań 
   manadżerów.
• Oddzielne A/B lub połączone A+B 
   odbieranie kanałów.
• Wybór nadawania do: A, B, A+B

• Przycisk: Stage announce, dla ogłoszeń 
   do systemu PA

Główne cechy WBP-210
• Kompatybilność ze stacjami WBS-200 i

WBS-202.
• Wytrzymała obudowa. Gumowe narożniki.

Wewnętrzna antena zbiorcza.
• Żywotność baterii: 20 godzin w trybie rozmowy 
• Dodatkowa bateria: 1x Bateria AA daje 4-6 godzin

pracy.

• Przyciski od mikrofonu i głośności na górnym 
   panelu
• Gniazdo USB do ładowania i aktualizacji.
• Ładowanie baterii: WBPC-210.

• Kompatybilność ze stacją: WBS-202.
• Dwukanałowy zestaw bezprzewodowy
• Projekt wykonany na podstawie
   wymagań menadżerów
• Nasłuch kanałów: A, B lub A+B.
• Nadawanie do kanałów A, B lub A+B.
• Mikrofon oraz wybór kanału na górnym
   panelu
• Przycisk Stage announce do nadawania

komunikatów do systemu PA

Zestaw bezprzewodowy w kompaktowej, lekkiej obudo-
wie z serii Compact. Zastosowane w zestawie anteny 

wewnętrzne pozwalają na bardzo komfortowe 
użytkowanie zestawu. Tor Audio zawiera 

procesowanie DSP sygnału, optymalizowane 
pod kątem komunikacji w hałaśliwym 

otoczeniu. Tłumienie pogłosu oraz 
powiązane procesowanie pozwala 

na prowadzenia konwersacji przez 
długi okres w komfortowy 

sposób. Korzystając z obwodów z 
niskim poborem mocy, zestawy 

mogą pracować nieprzerwanie przez 
10 godzin bez konieczności ładowania. 

Diody wskazują poziom naładowania baterii. 
Wbudowany wibrator, który poprawia 
możliwość komunikacji w dużym hałasie. 
Zestaw wskazuje również poziom sygnału 
radiowego, dzięki czemu można reagować na 
możliwe zaniki sygnału.

Model dwukanałowy pozwala na komunikację 
w obu kanałach A i B jednocześnie. Ten zestaw 
umożliwia specjalną funkcję, zarządzania 
dwoma oddzielnymi zespołami. Obsługa jest 
intuicyjna i umożliwia nasłuch wybranego 
kanały lub sumy obu, jak również wybiórcze 
odbieranie wywołania z obu kanałów. Nowa 
funkcja nadawania ogłoszeń pozwala na 
wysyłanie komunikatów do podłączonego 
systemu nagłośnieniowego.

Zasilanie:
3.6V Bateria Ni-MH.

 Do 20 h. Ładowanie 4 h.
Zasięg:
50-300 m dookoła stacji.
Podłączenie słuchawek:
mini XLR-4M.
dynamiczny/elektretowy 
mikrofon.
Sygnalizator:
Świetlny, dźwiękowy, 
wibracje.
Zdalne funkcje:
Wyłączanie mikrofonu, 
Wyłączanie brzęczyka, 
Ogłoszenia (tylko WBP-222).
Wymiary i Waga:
145x93x35 mm/350 gr.
z baterią

Specyfikacja
WBP-210/WBP-212

Zestawy z serii Extreme WBP-210 i WBP-212 są kompaty-
bilne ze wszystkimi systemami bezprzewodowymi z serii 
WB-200 i zostały zaprojektowana dla różnego rodzaju 

zastosowań ekstremalnych, takich jak koncerty 
na żywo, studia telewizyjne, terenowe 

plany zdjęciowe oraz inne 
wydarzenia plenerowe, które 
wymagają zwiększonej wytrzy-
małości.
Aby ułatwić użytkowanie w 

trudnych warunkach, dodano 
funkcje: Podłączenie zestawu 

nagłownego standardowym złączem 
XLR-4 dla zwiększenia kompatybilności i 

wytrzymałości, bateria o długiej żywotności, 
dodatkowy zasobnik na baterię, blokada przycisków, 

duże podświetlane przyciski oraz wiele innych.
Kon�guracja ustawień, pozostały czas pracy na baterii, poziom sygnału radiowego oraz 
inne istotne informacje wyświetlane są na kolorowym wyświetlaczu. Główne operacje są 
dostępne za pomocą klawiszy na górnym i przednim panelu.
Pozostałe cechy produktu są takie same jak dla zestawów WBP-200/202: wewnętrzne 
anteny zbiorcze, wysoki poziom głośności, ilość zestawów na stację bazową, zasięg, etc. 
Te zestawy mogą pracować z zestawami z serii Compact WBP-200/202 w tym samym 
systemie.
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