Informacje o produkcie

Sennheiser EW 100 G4-835S RATA 0%
Cena :
2.480,00 zł

2.379,00 zł
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Producent : Sennheiser

SUPER RATA 20X 130,00
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Wszyscy, którzy maja do czynienia z estradą , sceną ,nagłaśnianiem doskonale wiedzą ,że firma Sennheiser to lider w produkcji mikrofonów i systemów
bezprzewodowych. Wszędzie tam gdzie stawia się na bezkompromisową jakość oraz stabilność działania wybiera się Sennheisera.Jeżeli Ty szukasz właśnie
takich systemów bezprzewodowych to seria EW 100 jest znakomitą ofertą dla najbardziej wymagających warunków .Techniczne możliwości oraz znakomita
jakość wyprzedziły konkurencję bardzo mocno do przodu.Sennheiser jest firmą , która produkuje w europie ,a niemiecka solidność nie ma sobie równychprzekonaj się sam.
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Wszechstronne systemy bezprzewodowe dla tych, którzy śpiewają, przemawiają lub grają na instrumentach. Oferują szerokość pasma strojenia do 42 MHz
w stabilnym zakresie UHF oraz bardzo szybką i równoczesną konfigurację do 12 połączonych systemów.Doskonały zestaw Sennheisera do występów na
żywo, zawierający lekki nadajnik do ręki z wyłącznikiem, wykonany z aluminium, dostępny w konfiguracjach m.in. z kapsułami e 835, e 845 lub e 865.
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Zaprojektowany z myślą o profesjonalnych występach na żywo
Wytrzymały nadajnik do ręki, wykonany z aluminium, dostępny w zestawie z kapsułami e 835, e 845, e 865, e 935 lub e 945
Odbiornik true diversity umieszczony w wykonanej z metalu obudowie o szerokości half-rack z intuicyjnym wyświetlaczem LCD, który zapewnia pełną
kontrolę na parametrami pracy
Łatwa i szybka synchronizacja nadajnika i odbiornika za pośrednictwem podczerwieni
Szybkie przydzielenie częstotliwości transmisji dla maksymalnie 12 odbiorników
Do 20 kompatybilnych kanałów
Szerokość pasma wynosząca maksymalnie 42 MHz z 1680 częstotliwościami do wyboru, w pełni przestrajanymi w stabilnym zakresie UHF
Zasieg transmisji: do 100 metrów
Wysoka moc wyjściowa RF (do 30 mW)
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Odbiornik true diversity EM 100 G4
Nadajnik do ręki SKM 100 G4-S
Kapsuła mikrofonowa MMD 835-1
Zestaw montażowy rack GA 3
Uchwyt mikrofonowy MZQ 1
Zasilacz
2 baterie AA
2 anteny
Kabel RJ 10
Instrukcja obsługi
Karta produktu
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Dane techniczne
Zasilanie

12 V DC (odbiornik), 2 baterie AA 1.5 V lub akumulator BA 2015

Zasięg

Do 100 metrów

Liczba kanałów

Do 20

Poziom ciśnienia akustycznego (SPL)

154 dB

Pasmo przenoszenia mikrofonu

80-18000 Hz

Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) ≤ 0,9%
6.3 mm jack (niezbalansowane): +12 dBu; XLR (zbalansowane): +18 dBu

Waga

ok. 980 g (odbiornik), ok. 160 g (bodypack z bateriami), ok. 450 g (nadajnik do ręki z bateriami)

Czas pracy

Ok. 8 godzin (nadajnik do ręki)

Rodzaj mikrofonu

Do ręki

Przetwornik mikrofonowy

Dynamiczny

Charakterystyka kierunkowości

Kardioidalna

Częstotliwości transmisji

566-608 MHz

Maks. dewiacja

±48 kHz

Nominalna dewiacja

±24 kHz

Próg squelch

niski: 5 dBµV średni: 15 dBµV wysoki: 25 dBμV

Złącze antenowe

2xBNC

Zakres przestrajania

42 MHz

Stosunek sygnał-szum

≥ 110 dBA

Temperatura pracy

-10 °C to +55 °C

Pobór mocy

300 mA (odbiornik), 180 mA (nadajnik do ręki)
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Poziom wyjściowy

