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Systém pro exkurze se skládá z vysílače 

WA 601RB s náhlavními mikrofony pro „prů-

vodce“ exkurze a z několika kusů přijímačů 

WA 601RC se sluchátky pro návštěvníky. 

Počet přijímačů volíme podle předpoklá-

daného počtu ve skupině. Pro hromadné 

nabíjení jednotek s vloženými nabíjecími 

bateriemi použijeme nabíječ WA 601RU.

Oproti přechozí modelové řadě je tento sys-

tém vybaven digitálním laděním a displejem 

a konstrukce je provedena robustněji. A díky 

moderní rádiové části jsme docílili dosahu až 

100 m ve volném prostoru.

Systém je možné používat v multijazyčném 

či několikaskupinovém režimu, kdy každá 

skupina používá přednastavený frekvenční 

kanál. Znamená to, že na vysílači i přijímači 

vyberete jeden z přenosových kanálů. K dis-

pozici jich je 96 a tak se naskýtá obrovská 

možnost obsluhovat i několik skupin ná-

vštěvníků, nebo tlumočit do několika jazyků 

najednou.

WA 601RB, WA 601RC, WA 601RU Bezdrátový systém
pro exkurze a tlumočení
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Technická data
Vysílač WA 601RB:
- PLL, v pásmu UHF 
- využívá frekvenční pásmo 640 – 664 MHz
-  pro manuální nalazení vysílače i přijímače je k dispozici 96 frekv. 

kanálů. Tímto je možné vytvářet různé multijazyčné kombinace 
a skupiny, kdy každá používá svůj daný frekvenční kanál. Toto na-
stavení zle provést v menu na vysílači i přijímači.

-  přímo v souladu s všeobecným oprávněním VO-R/10/12.2019-9 
Českého telekomunikačního úřadu

- modulace FM (F3E)
- využitá šířka pásma 12 MHz
- frekvenční rozsah 80 - 13 000 Hz
- vyzářený výkon < 10 mW ERP
- dosah bezdrátového přenosu 100 m ve volném prostoru
- připojení náhlavního elektretového mikrofonu konektorem Jack 3,5
-  náhlavní elektretový mikrofon s kardioidní charakteristikou je sou-

částí balení
-  další vstup AUX konektorem Jack 3,5 např. pro připojení počítače, 

tabletu nebo smartphonu
- nastavení citlivosti vstupu AUX přepínačem
- indikace zapnutí a vysílání signálu
- indikace stavu baterií, naladěného kanálu a frekvence na displeji
- funkce úspory elektrické energie – vypínání podsvětlení displeje
- flexibilní anténa
- klipsna pro upevnění za oděv
- pracovní teplota -10 - + 50 °C
-  terminál na spodní straně jednotky pro rychlé vložení do nabíječe 

WA 601RU 
-  napájení 2x nabíjecími bateriemi AA 1,2 V Ni-MH (je možno na-

bíjet ve WA 601RU), nebo 2× klasickými alkalickými bateriemi AA 
1,5 V (není možno nabíjet ve WA 601RU)

- baterie nejsou součástí balení
-  doba provozu baterií typ. 11 h / s NiMH bateriemi, nebo 14 h

s alkalickými bateriemi
- robustní provedení z hliníku
- rozměry 64 × 88 × 26 mm
- hmotnost 170 g s bateriemi

Přijímač WA 601RC:
- PLL, v pásmu UHF 
- využívá frekvenční pásmo 640 – 664 MHz
-  pro manuální nalazení vysílače i přijímače je k dispozici 96 frekv. 

kanálů. Tímto je možné vytvářet různé multijazyčné kombinace 
a skupiny, kdy každá používá svůj daný frekvenční kanál. Toto na-
stavení zle provést v menu na vysílači i přijímači.

-  přímo v souladu s všeobecným oprávněním VO-R/10/12.2019-9 
Českého telekomunikačního úřadu

- modulace FM (F3E)
- využitá šířka pásma 12 MHz
- frekvenční rozsah 80 - 13 000 Hz
- odstup S/N > 80 dB
- THD < 1%
- výstupní úroveň AUX výstupu -5 / -10 / -15 dBV
- maximální výstupní úroveň 750 mV
- dosah bezdrátového přenosu 100 m ve volném prostoru
-  připojení sluchátka konektorem Jack 3,5, možno připojit mono i 

stereo sluchátka
- monofonní sluchátko je součástí balení přijímače.
- regulace hlasitosti
-  další výstup AUX konektorem Jack 3,5 pro připojení aktivních re-

prosoustav, zesilovače, nebo nahrávání
-  nastavení úrovně výstupního linkového signálu na výstupu AUX 

přepínačem
- indikace zapnutí a příjmu signálu
- indikace stavu baterií, naladěného kanálu a frekvence na displeji
- funkce úspory elektrické energie – vypínání podsvětlení displeje
- flexibilní anténa
- klipsna pro upevnění za oděv
- pracovní teplota -10 - + 50 °C
-  terminál na spodní straně jednotky pro rychlé vložení do nabíječe 

WA 601RU 
-  napájení 2x nabíjecími bateriemi AA 1,2 V Ni-MH (je možno nabí-

jet ve WA 601RU), nebo 2× kla-sickými alkalickými bateriemi AA 
1,5 V (není možno nabíjet ve WA 601RU)

- baterie nejsou součástí balení
-  doba provozu baterií typ. 14 h / s NiMH bateriemi, nebo 17 h alka-

lickými bateriemi
- robustní provedení z hliníku
- rozměry 64 × 98 × 26 mm
- hmotnost 175 g s bateriemi
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Technická data
Nabíječ WA 601RU:
- kapacita pro 12 jednotek WA 601RB nebo WA 601RC
- pevný box s otevíratelným víkem
- provozní  napětí 12 V
- provozní proud max. 3,3 A
-  doba nabíjení 3 – 4 h pro NiCd dobíjecí baterie s kapaci-

tou 700 mAh,  5 – 6 h pro NiMH dobíjecí baterie s kapacitou 
1300 mAh

- robustní provedení
-  napájení 12 V spínaným adaptérem (součástí balení) z AC 230 V 

/ 50 Hz
- rozměry 325 × 305 × 176 mm
- hmotnost 5,5 kg
WA 601RB Kat. č.: 21 887 ks
WA 601RC Kat. č.: 21 888 ks
WA 601RU Kat. č.: 21 889 ks


