Linkx TG-300

Trådløst kommunikationssystem
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Fabrikker

Beskrivelse
Linkx TG-300 er et trådløst kommunikationssystem, der
er udviklet til, at fx turistguider og foredragsholdere kan
levere en klar og tydelig tale til besøgende. Flere grupper
kan vises rundt samtidigt.

Seværdigheder

Simpel opsætning med flere mikrofonløsninger
TG-300 kommunikationssystemet består af en sender,
der leveres med en clipsmikrofon, og en modtager, der
leveres med en et-øres hovedtelefon. Som tilbehør fås
andre mikrofonløsninger, ligesom vi også tilbyder en
halsslynge til modtageren (ideelt for personer med 		
telespole i høreapparatet).
Lille, let og brugervenlig
TG-300 er yderst kompakt og vejer kun 17g, hvilket gør
det komfortabelt at bære den under en hel rundvisning.
TG-300 har et moderne design, LCD-display og
brugervenlige knapper.
Lang battertid
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Det indbyggede batteri giver mere end 18 timers drift
på en enkelt opladning. Tilslut MicroUSB-rejseopladeren
for hurtigt og nemt at lade enheden. Modtageren har en
energisparefunktion og slukker automatisk efter 20 min.,
hvis intet signal modtages.

Linkx TG-300
Specifikationer
Bredbånds-FM

Modulering

UHF 863-865 MHz

Frekvensområde

±20KHz / ±40KHz

Normal/høj afvigelse

40KHz ~ 18KHz

Frekvensrespons

> 80 dB

Dynamisk område

< 1%

THD ved 1KHz

100 m (åbent område)

Dækning

-10 °C ~ 50 °C

Driftstemperatur
TG-300T sender
RF udgangseffekt

10 mW

-

Stavantenne

Afhænger af frekvensbåndet

Mikrofon-indgang

Hovedtelefon-udgang

12 timer

18 timer

Antennetype
3,5 telefonstik

TG-300R modtager

Driftstid

Genopladeligt 1300 mA 3,7V Li-Polymer-batteri

Batteritype

DC 5V mikro-USB

Opladningskilde

< 6 timer
Kanal, batteriindikator, lås, lydstyrke

Opladningstid
LCD-display

CE FCC

Godkendelser
(H) 82,6 x (B) 40 x (D) 12 mm
Antennelængde ikke inkl.

Størrelse
Vægt

(H) 82,6 x (B) 40 x (D) 12 mm
49 g

Opladningsmuligheder

TC-12, Lader og
opbevaringstaske til
12 enheder
202-05-105-00

TC-35, Lader og
opbevaringstaske til
35 enheder
202-05-106-00

Tilbehør

LM-15 lapelmikrofon
890-15-045-00

Li-1300, Genopladeligt
Li-Polymer-batteri
374-88-061-00

HM-20 hovedmikrofon
890-52-118-00

LW-90 halsslynge
(til brug med høreapparater
med telespole)
890-52-121-00

USB til mikro USB-kabel
384-88-013-00

Bæresnor
384-88-119-00

EP-01 et-øres hovedtelefon
890-88-632-00

