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ŘEČNICKÉ SYSTÉMY KOMFORTNÍ

WA 400RC s ručním nebo náhlavním bezdrátovým mikrofonem

Bezdrátový univerzální řečnický systém WA 400RC je dodáván ve dvou verzích: s ručním bezdrátovým mikrofonem, nebo vysílačem 

za opasek spolu s náhlavním mikrofonem UHF. V zařízení je také vestavěn zesilovač s reproduktorem a samozřejmě i přijímač bez-

drátového mikrofonu. Ke komfortu přispívá i vestavěný MP3 přehrávač s možností nahrávání probíhající přednášky. Zajímavá je také

možnost bateriového napájení z automobilu nebo akumulátoru, který můžete dobíjet, to pro případ, kdy není k dispozici klasická 230V 

elektrická síť.

Uvedený systém je velmi vhodný např. pro cvičitelky aerobicu, konference, učitele, školení, tedy všude tam, kde je potřeba reprodukovat 

hudbu či řeč a přitom se netrápit složitým zapojováním systému, protože tady je vše elegantně v jednom zařízení. Hodí se pro ozvučo-

vací aplikace v různých prostředích, dá se snadno přenášet a jeho snadné zapojení nevyžaduje žádnou manipulaci s kabely nebo

nastavování parametrů, ale jen připojení do elektrické sítě. Tuto variabilitu ocení zejména laická obsluha, která potřebuje ozvučovat

na více místech a přitom nemají technika, který by jim zajišťoval složité ozvučení.

-  dodáván ve dvou verzích: s ručním bezdrátovým mikrofonem, 
nebo vysílačem za opasek spolu s náhlavním mikrofonem

-  1× vstup MIC pro „drátový“ mikrofon, konektorem Jack 6,3 ne-
sym. / XLR sym.

-  1× vstup AUX stereo pro zdroj signálu (hudby) konektorem Jack 
3,5 stereo

-  1× vstup AUX stereo pro zdroj signálu (hudby) 2 konektory Cinch 
(RCA)

-  1× výstup na nahrávání nebo posilující zesilovač, stereo,
2 konektory Cinch (RCA)

-  bezdrátový mikrofon v systému UHF PLL, s nastavením hlasitos-
ti a indikací nalazení

-  bezdrátové mikrofony používají frekvenční pásmo
UHF 863 – 865 MHz

-  bezdrátový přenos přímo v souladu s všeobecným oprávněním 
VO-R/10/09.2010–11 ČTÚ

-  1× regulace hlasitosti pro bezdrátový mikrofon, 1× pro AUX,
1× pro Mp3 přehrávač, 1× regulace celkové hlasitosti

-  vestavěný efektový procesor – ECHO s nastavitelnou mírou
efektu, vhodné použití pro zpěv

-  funkce priority – automatického umlčování všech ostatních
zdrojů signálu, je-li přítomen signál z mikrofonu

- výkonový zesilovač ve třídě D
-  vestavěný Mp3 přehrávač s možností přehrávání a nahrávání 

MP3 a WMA souborů z USB slotu nebo SD paměťové karty
-  bohaté možnosti Mp3 přehrávače, m.j. výběr adresáře, souboru, 

rychlé převíjení, výběr z menu, výběr presetu sw equalizéru, růz-
né způsoby přehrávání, AB přehrávání, opakování, nahrávání

- zobrazení funkcí Mp3 rekordéru na přehledném LCD
- součástí balení je USB fl ash disk pro uložení Mp3 souborů

- dálkový IR ovládač pro Mp3 přehrávač s mnoha funkcemi
- štěrbina pro odložení IR ovládače
- 1 pásmový frekvenční korektor
- 6,5“ (165 cm) širokopásmový reproduktor s difuzorem
- akumulátor 12 V / 6 Ah
- indikace napájení
- indikace stavu dobíjení akumulátoru
- bassrefl exová ozvučnice
- ochranná kovová přední mřížka proti poškození reproduktorů
-  tělo systému vyrobeno z houževnatého ABS plastu odolnému 

proti prasknutí
- díky madlu můžete systém snadno přenášet
-  otvor pro instalaci na klasický stojan – trojnožku 35 mm (není 

součástí). Tímto umístěním zvyšujeme hlasitost a srozumitelnost 
ozvučení

- včetně baterií pro bezdrátové mikrofony
- výkon 30 W rms
- frekvenční rozsah 80 – 18 000 Hz / ± 3 dB
- odstup S/N > 85 dB / MIC
-  napájení AC 230 V / 50 Hz nebo DC 12 – 18 V (např. z autobate-

rie) nebo vestavěným akumulátorem s možností jeho automatic-
kého dobíjení

- výdrž akumulátoru 3 – 4 h
- napájení bezdrátových mikrofonů 2× 1,5 V AA (tužková)
- výdrž baterie bezdrátového mikrofonu cca 6 h
- rozměry 220 × 325 × 230 mm
- hmotnost 5,5 kg

s ručním mikrofonem Kat. č.: 21 951 ........... ks

s náhlavním mikrofonem Kat. č.: 21 952 ........... ks

! - Mp3 přehrávač s nahráváním

- 1 bezdrátový mikrofon

NOVINKA!


