kontakt

Komplexné káblové sada pre po?úvanie cez stenu kontakt-825-5mic.

Komplexné káblové sada pre po?úvanie cez stenu. Až 5 stien je možné sú?asné monitorovanie.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena

Opýtajte sa na tento produkt

Popis
Kompletný audio dozor cez steny. Komplexné káblové sada pre po?úvanie cez stenu. Až 5 stien je možné sú?asné monitorovanie.
Ak je váš cie? je na druhej strane z pevnej steny aj pri zlých podmienkach doh?adu, môžete po?úva? lokálne alebo vzdialene s vysokou mierou
flexibility pre do?asné alebo trvalé sledovanie pomocou tohto sofistikovaného zosil?ova? a akcelerometer.
Presné umiestnenie ciele
Akcelerometer a 2 kanály riadiacej jednotky s okamžitým stereo zobrazenie viac ako 12 metrov od seba poda? presnú informáciu o tom, ?o sa
deje na druhej strane múru. Citlivos? mikrofónu úrove? je nastavite?ná na každom (stereo) kanálu.
Okamžite zrozumite?ný doh?ad
Každý kanál má 8 úrovní odstránenie šumu DSP umož?uje operátor sa prispôsobí novému hluku v životnom prostredí ?i už z klimatizáciou, zo
staveniska, alebo zámerne predstavil hluku. S hluku v pozadí odstráni? operátor môže pochopi?, okamžite to, ?o hovorí cie?.
Vynikajúca kvalita zvuku a dia?kové po?úvanie
Mikrofón modul poskytuje vynikajúcu kvalitu zvuku a umož?uje dia?kový po?úvanie do 2 kilometrov od cie?a. Kontact 5 je vybavený 3 rôznymi
d?žkami ihlových mikrofóny, ktoré môžu by? použité tam, kde sú k?ú?ové dierky alebo medzery v stene, a s diskrétne mikrofón pre použitie
tam, kde je priestor prístup. Každý mikrofón je dodávaný s 25 metrov miniatúrne koaxiálny kábel.

Prepracovaná vysoký zisk zosil?ova?e a akcelerometer
Nastavite?ná citlivos? mikrofónu úrove? na oboch (stereo) kanálov
8 úrove? odhlu?nenie s Digital Signal Processing (DSP)
Pozadie odhlu?nenie na oboch (stereo) kanálov

Prostredníctvom kontaktného mikrofónu múru
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3 d?žky ihly mikrofón pre k?ú?ových dierok ?i medzery v stene
Štandardná izba diskrétny mikrofón
Okamžite zrozumite?ný zvuk v nepriaznivých podmienkach

2 kotú?e s 25 m tieneného kábla miniatúrne
D?žka kábla rozšírite?ná až na 2 km
Jeden kompaktné puzdro, obsahujúce všetky komponenty

Technický
frekven?ný 30 Hz - 8 kHz
DSP odhlu?nenie 8 úrovní> 35 dB na kanál
Výstupná impedancia 8 ohmov
Výstupný výkon 1 watt

Fyzikálne
Mikrofóny
2 kontaktné akcelerometre
2 moduly ihlové mikrofón s ihlami 3 150 mm, 200 mm, 250 mm
2 moduly izba mikrofón
Riadenie Zapnutie / vypnutie, hlasitos?, v?avo a vpravo spína?a
DSP odhlu?nenie 8 úrovní a zosilnenie - vysoká, stredná alebo nízka
Indikátory LED nízky stav batérie
Konektory výstupné
slúchadlá 3,5 mm jack stereo 3,5 mm jack záznam stereo, reproduktorov
Konektory - vstupná
?avé a pravé vstupy pre zrýchlenie / ihly mikrofóny / izba mikrofóny
Napájanie 4 x AA batérie Externé: 9V až 12V DC
Ve?kos? Riadiaca jednotka 153 x 102 x 44 mm

Obsah
Riadiaca jednotka
Mikrofóny
2 kontaktné akcelerometre
2 ihly mikrofón moduly s 3 ihlami 150mm, 200mm, 250mm
2 moduly izba mikrofón
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Kábel 2 x 25 metrov tenký koaxiálny. 1 záznamu vedenie
Slúchadlá stereo
Napájanie 4 ?alšie AA batérie
Pohonná jednotka so vstupom 100 - 240V AC 12V DC
Prípad ?ahké púzdro

Recenzie
Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.
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