Informacje o produkcie

dBTechnologies DEM 30
Cena :
1.670,00 zł
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Producent : dBTechnologies

Zaprojektowany z myślą o potrzebach muzyków i wykonawców scenicznych DEM 30 jest jednym z najbardziej przyjaznych dla użytkownika systemów
monitorowania dousznego dostępnych na rynku. Zapewniając czysty dźwięk o imponującym zakresie dynamiki, system umożliwia użytkownikom
dostosowanie sygnału audio do osobistych nawyków i potrzeb zawodowych.
Douszny system monitorowania DEM 30 działa w pasmach częstotliwości 823–832 i 863–865 MHz z dostępnymi 96 kanałami UHF. System składa się z
nadajnika i odbiornika paskowego oraz wygodnych i niezawodnych słuchawek zapewniających muzykom najbardziej naturalne i szczegółowe odtwarzanie
dźwięku.
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Wyświetlacz LCD zarówno na nadajniku, jak i odbiorniku ułatwia konfigurację, pokazując poziomy dźwięku, jakość sygnału, poziom naładowania baterii (do
12 godzin przy standardowych bateriach AA), grupę częstotliwości i kanał oraz, jeśli wybrano, tryb stereo.
Odbiornik wyświetla również wskaźniki funkcji Tone, Limiter, Mix. Natomiast nadajnik posiada wyjście słuchawkowe a także kontrolę czułości w celu
monitorowania sygnału wysyłanego do muzyków.

Dane techniczne:
Nadajnik DEM30T
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Dostępne pasma częstotliwości: 823 – 832 MHz / 863 – 865 MHz
Liczba dostępnych kanałów: 96 (8 grup po 12 kanałów)
Pasmo przenoszenia: 60 Hz – 15 kHz (+/- 3 dB)
Moc nadajnika: 10 mW
Dostępne przyciski/enkodery do kontroli: poziom głośności wyjścia słuchawkowego, czułość wejścia, kanał w górę, kanał w dół, przycisk zatwierdzania,
przycisk PAD
Wymiary: 212 x 44 x 196 mm
Waga: 560 g

K

●

ey

Ponadto wykonawcy mogą ustawić tryby stereo lub mono oraz wybrać swoje ulubione EQ bezpośrednio na odbiorniku.

Odbiornik paskowy DEM30R
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Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 15 kHz (+/- 3 dB)
Złącze wyjściowe: Stereo minijack 3,5mm
Dostępne przyciski/enkodery do kontroli: poziom głośności wyjścia słuchawkowego, kanał w górę, kanał w dół, przycisk zatwierdzania, przycisk Esc
Zasilanie: 2 baterie AA 1,5 V
Wymiary: 64 x 90 x 23 mm
Waga: 95 g

Słuchawki DEM30E (dołączone do zestawu)
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Impedancja, czułość: 16 Ohms, 92,5 dB (1 kHz)
Wkładki douszne: 3 pary, wymienialne
Długość przewodu: 1300 mm
wymienny przewód
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