PŘENÁŠEČE SIGNÁLU
TEL.: 596 321 160 - WWW.DEXON.CZ

WA 800RC WiFi přenášeče signálu
Souprava wifi přenášeče signálu, někdy též „wifi pojítka“, jak jim slangově říkáme, se skládá vždy z vysílače a přijímače, popř. několika
přijímačů. Na vysílací straně máme k dispozici USB variantu vysílače WA 800RA nebo variantu s linkovým vstupem WA 800RB. Na straně příjmu pak WA 800RC.
Bezdrátový přenos se děje v pásmu 2,4 GHz (tam kde se provozují wifi sítě), přenos je zašifrovaný a vychází z digitální 24b podoby audio signálu. Všechna zařízení jsou spárována a není možné se do nich nijak nabourat zvenčí.

NOVINKA!

• připojení zdroje hudby do plošné- • vzdálené připojení přehrávače
ho ozvučení
• napojení notebooku nebo tabletu
• spojení zvukové kabiny s pódiem
do konferenčního systému
• přenesení signálu do vedlejší
• rychlé mobilní ozvučení bez kalokality
belů

všeobecně
- zcela digitální přenos (linear PCM) v CD kvalitě, stereo, bez ztráty kvality
- bezdrátový přenos ve WIFI pásmu ISM 2.4 GHz na třech kanálech.
- možnost provozovat jeden vysílač vůči až osmi přijímačům
- v daném prostoru mohou pracovat až 3 systémy (skupiny vysílač-přijímače) zároveň
- dosah přenosu ve zcela volné prostoru více než 50 m
- dosah v interiéru zastavěným nábytkem cca 30 m
- dosah mezi místnostmi obvykle přes jednu zděnou stěnu nebo
jeden strop
- režim SLEEP pro úsporu energie bez přítomnosti vstupního /
výstupního signálu
- na všech zařízeních tlačítko LEARN pro spárování
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kovým zdrojem, např. Mp3 nebo CD přehrávačem, rozhlasovou
ústřednou, domácím hiﬁ receiverem, se sluchátkovým výstupem
mobilního telefonu, tabletu, notebooku atd.
- analogový stereofonní signál je přiveden na audio vstup, dále je
digitalizován A/D převodníkem, zašifrován a odvysílán na přijímače WA 800RC
- indikace spojení s přijímači a limitace audiosignálu na vstupu
- vstupní konektor Jack 3,5 stereo
- kvalitní 24b A/D převodník
- 16b bezdrátový přenos s odstupem S/N 96 dB/A
- vzorkování 48 kHz
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / ±0,3 dB
- napájení přiloženým síťovým adaptérem AC 230 V / DC 5 V
- rozměry 55 × 20 × 53 mm

vysílač s USB vstupem
- vysílač pro napojení na počítač nebo notebook prostřednictvím
USB
- po spojení USB slotu s počítačem, se v počítači vytvoří nový virtuální výstup zvukové karty a systém počítače ihned začne posílat zvuk do tohoto výstupu. Budete-li v počítači přehrávat zvuk
nebo video, bude se zvuk automaticky digitálně předávat do tohoto vysílače WA 800RA
- USB kabel součástí balení
- bez instalace. Po zapojení USB je ihned k dispozici.
- indikace spojení s přijímači
- napájení přímo po USB propoji z počítače
- rozměry 41 × 16 × 53 mm

přijímač
- přijímač s analogovým audio výstupem pro spojení s ozvučením, např. aktivními reprosoustavami, rozhlasovou ústřednou,
zesilovačem, mixážním pultem nebo domácím hiﬁ receiverem
- WA 800RC přijímá rádiový signál a dekóduje jej pomocí D/A
převodníku
- indikace spojení s vysílačem
- výstupní konektor Jack 3,5 stereo
- kvalitní 24b D/A převodník s odstupem S/N >106 dB/A
- vzorkování 48 kHz
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / ±0,3 dB
- napájení přiloženým síťovým adaptérem AC 230 V / DC 5 V
- rozměry 55 × 20 × 53 mm
- hmotnost 69 g

vysílač s linkovým vstupem
- vysílač s analogovým audio vstupem pro spojení s cizím zvu-

WA 800RA vysílač s USB vstupem
WA 800RB vysílač s linkovým vstupem
WA 800RC přijímač
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