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KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

WA 500C

Tento diskusní systém se sklá-
dá z konferenčních pultíků, ty 
existují ve variantě pro běžné-
ho člena (WA 500C) nebo ve 
variantě pro předsedu diskuse 
(WA 500P). Oba druhy pultíků 
mají zabudovanou funkci auto-
matického umlčování. Pultíky 
nejsou jenom mikrofony, ale 
jsou i vybaveny malým repro-
duktorem pro lepší poslech 
diskutujících. Propojení pultíků 
se provádí do tandemu pomocí 
kabelů s konektory DIN 8pinů. 
Centrálou diskusního systému 
je budící integrovaný zesilovač 
WA 500Z s možností výstupů 
na sluchátka, směšování dal-
ších zdrojů signálu a citlivou 
regulací hlasitosti. Zesilovač je 
schopen budit max. 100 pul-
tíků, pak se již musí zapojit 
opět další zesilovač a pokra-
čovat v zapojení dalších 100 
pultíků. Instalace systému je 
velmi snadná.

Diskusní systém

Technická data

pultík člena:
- výstup na sluchátka
- výstup pro nahrávání
-  výstup do sítě pultíku konektorem DIN 8 pinů
-  vestavěný reproduktor s automatickým umlčením a regulací hla-

sitosti
- indikátor zapnutí mikrofonu 
- tlačítko sepnutí mikrofonu / poslechu
-  automatické vypnutí mikrofonu, pokud se na něj nehovoří déle,

jak 1 min
pultík předsedy:
- výstup na sluchátka
- výstup pro nahrávání
-  výstup do sítě pultíku konektorem DIN 8 pinů
-  vestavěný reproduktor s automatickým umlčením a regulací hla-

sitosti
- indikátor zapnutí mikrofonu
- tlačítko sepnutí mikrofonu / poslechu
-  automatické vypnutí mikrofonu, pokud se na něj nehovoří déle,

jak 1 min
-  tlačítko prioritního sepnutí mikrofonu
centrální zesilovač:
-  1× MIC vstup, 2× LINE výstup,

1× AUX vstup
- výstup na nahrávání
- výstup na sluchátka
-  regulace hlasitostí a citlivostí všech vstupů
-  výstup na síť pultíků konektorem DIN 8 pinů
-  možnost volby priority (+gong) z pultíku předsedy
- funkce zkušebního otestování
-  funkce zapnutí tzv. poslechové diskuse, kdy může hovořit pouze 

předseda
- indikátor výstupní úrovně
- napájení 230 V / 50 Hz

WA 500C pultík člena Kat. č.: 21 928 ks
WA 500P pultík předsedy Kat. č.: 21 927 ks
WA 500Z centrální zesilovač Kat. č.: 21 926 ks

WA 500P WA 500Z


