Informacje o produkcie

AKG WMS 45 Presenter Set
Cena :
Chwilowy brak ceny
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AKG Perception Wireless to nowa seria zestawów bezprzewodowych WMS45 (Wireless Microphone
System) – uniwersalnych, bardzo funkcjonalnych i prostych w obsłudze narzędzi do pracy z głosem i
dźwiękiem. Zaprojektowany dla prezenterów, do pracy , na niewielkich salach konferencyjnych,
kościołach, salach sportowych i szkołach.
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W skład zestawów PW (Perception Wireless) wchodzą: odbiornik SR45, nadajnik do paska PT45, mikrofon lavalier
CK-99, zasilacze i odpowiednie uchwyty.Odbiornik SR45 z zasilaczem impulsowym SMPS 12V pracuje w trybie
„diversity” i wyposażony jest w profesjonalne, symetryczne wyjście męski XLR i niesymetryczne gniazdo Jack 1/4″.
Poziom sygnału regulowany jest pokrętłem z przodu obudowy od poziomu mikrofonowego do liniowego. Przycisk
„Channel” służy do wybierania numeru kanału częstotliwości pracy, widocznego na wyświetlaczu. Dwie kontrolki LED
informują o obecności sygnału i o zbyt wysokim poziomie sygnału.Nadajnik PT45 zasilany jest jedną baterią AA
pracującą do 8 godzin, ma trójpozycyjny przełącznik on/mute/off, przełącznik częstotliwości pracy i wyświetlacz
numeru wybranego kanału, „męskie” gniazdo mini XLR do podłączenia mikrofonów, elastyczną antenę nadawczą,
kontrolkę LED poziomu baterii/akumulatora oraz płynną regulację wzmocnienia sygnału. Z nadajnikiem w komplecie
jest uchwyt do paska oraz bateria AA.
CK-99L z zestawu PW Presenter Set to nowa nazwa znanego z dotychczasowej oferty mikrofonu prezentera,
krawatowego, lavalier, CK-55L. „99ki” to nazwa linii kilkunastu produktów instalacyjnych i konferencyjnych AKG.
Opcjonalne akcesorium do zestawów serii Perception Wireless/ WMS45 to uchwyt RMU40 do mocowania jednego lub
dwóch odbiorników SR45 w racku.

Dane SR 45:
- częstotliwość radiowa pracy: 500-865 MHz,
- odpowiedź częstotliwościowa: 40-20000 Hz,
- THD: 0.8% (@ 1 kHz),
- SNR: 105 dBA,
- modulacja: FM,
- wyjścia audio mikrofonowe lub liniowe: symetryczne XLR, niesymetryczne TRS 1/4",
- poziom wytłumienia: -100 do -70 dBm,
- waga: 360 g.
Dane PT 45:
- częstotliwości nadawania: 500-865 MHz,
- odpowiedź częstotliwościowa mikrofonu: 40-20000 Hz,
- THD: 0.8%,
- SNR: 108 dBA,
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- modulacja FM,
- moc nadawania: 10 mW,
- zasilanie: 1 x AA (1.5 V),
- czas pracy na baterii: ok. 10 g.,
- waga: 60 g.
Dane CK 99 L:

K

ey

St

or
e.
pl

- charakterystyka: kardioidalna,
- odpowiedź częstotliwościowa: 15-18000 Hz,
- czułość: 8.8 mV/Pa,
- maks. SPL 118 dB,
- równoważny poziom szumu: 34 dBA,
- SNR: 60 dBA,
- złącze: mini XLR,
- wymagane zasilanie fantomowe: 1.5 - 52 V,
- waga: 115 g

