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RF Base Systeem

Slechthorenden hebben baat bij een RF systeem
Slechthorende mensen kunnen zich vaak geïsoleerd

praktisch om een ringleidingsysteem te installeren.

telefoons of neklussen voor gebruik met een

voelen. Een gehoorapparaat kan helpen maar deze

Het RF Base Systeem maakt het leven aangenamer

gehoortoestel. In beide gevallen ontvangt de

laat al het geluid op hetzelfde geluidsniveau binnen.

voor minderhorende mensen. Door de uitstekende

gebruiker het best en meest heldere geluid. Het RF

Dit is in drukke en luidruchtige situaties vaker een

geluidsbronnen, zoals microfoon of line in, kunnen

Base Systeem zorgt ervoor dat dragers van gehoor-

hindernis dan een hulp. Het kan veel misverstanden

dragers van een hoortoestel horen wat ze willen

toestellen horen wat ze willen horen.

en frustratie veroorzaken.

horen, zonder hinderlijk achtergrondgeluid.

In grotere ruimten, zoals een theater, is het niet

De ontvangers kunnen worden voorzien van hoofd-

Draagontvanger

Basis Station versterker

De hier getoonde kleuren kunnen afwijken van werkelijke kleuren

Kenmerken:

Klanten:

Produktinformatie:

• Installatie en certiﬁcering door

• Odeon/UCI Bioscopen

Basis Station versterker
• UHF 640-865 MHz PLL, 16 of 98
kanalen (afhankelijk van versterker)
• LCD display
• RCA en XLR microfoon en line inputs
• Monitor en hoofdtelefoon aansluiting met
volumeregelaar
• Reikwijdte van meer dan 100 m2
• Optioneel : Signaalversterker (500 mW voor
dekking van grotere ruimten)

Draagontvanger
• Hand/Broekclip ontvanger
• Aluminium koﬀer
• UHF 640-865 MHz PLL tot 16 of 98 kanalen (afhan
kelijk van versterker)
• LCD display, batterij conditie en foutmelding
• Geen installatie, gemakkelijk in te stellen, ongelimiteerd aantal ontvangers op een versterker
• Operationele ruimte 80-100 meter open veld
• Oplaadbare batterijen, optionele lader verkrijgbaar

Speciﬁcaties Versterker:
RF Output
10~30 mW
Aux Input Jacks
6.3 Ø-Mic in, XLR-Mic in,
RCA-Aux in
Aux Input
700 mV
Aux Output
1V
Mic Input
Balanced/unbalanced 10 mV
Hoofdtelefoon Output 0.5 W/32 ohm
Te kiezen kanalen
1~96 kanalen
Power requirements
100 V~240 V AC/12 V 1 A
Afmetingen
214 X 187 X 43 mm
Gewicht
1.3 kg

Speciﬁcaties Ontvanger:
Antenne
Flexibele antenne
Audio level
Max 750mV up
Hoofdtelefoon
of neklus Output
3.5mm jack socket
Batterij
1.2v (NiMH) x 2 AA oplaadbaar
1.5v x 2 AA Alkaline wegwerp
Gebruiksduur
14 hours oplaadbaar
17 hours Alkaline
Afmetingen
98 x 64 x 26mm
Gewicht
175g (incl. batterijen)

gekwaliﬁceerde installateurs
• Line-in en microfoon input
• Dekt grote ruimten met een enkele
versterker
• Geen limiet aan het aantal ontvangers
dat gebruikt kan worden

• House of Fraser
• Gemeentekantoren,
zoals de gemeente
Enschede
• Schiphol
• Theaters

• Reduceert hinderlijk achtergrondgeluid

• Scholen

• Speciale prijzen bij meerdere aankopen

• Ziekenhuizen

(contacteer ons)

