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Αυτοί οι εργονομικά σχεδιασμένοι δέκτες τσέπης
ενσωματώνουν την πιο πρόσφατη τεχνολογία
ηλεκτρονικών (περιλαμβανομένου ενός ειδικά
σχεδιασμένου ενσωματωμένου κυκλώματος) για μέγιστη
απόδοση και μακρά διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Οι
δέκτες τσέπης μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για
διανομή γλωσσών όσο και μουσικής.
Περιγραφή λειτουργ.
• Σήμα ήχου με αυτόματη σίγαση όταν το σήμα είναι
πολύ χαμηλό, εξασφαλίζοντας ότι ο χρήστης λαμβάνει
μόνο ήχο υψηλής ποιότητας
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μπαταρίες μίας χρήσης
(2 αλκαλικές μπαταρίες AA, δεν περιλαμβάνονται) ή το
περιβαλλοντικά φιλικό πακέτο επαναφορτιζόμενων
μπαταριών NiMH LBB 4550/10 (δεν περιλαμβάνεται)
• Χωρίς τροφοδοσία όταν τα ακουστικά είναι
αποσυνδεδεμένα
• Κλιπ για εύκολη εφαρμογή
• Λειτουργία μέτρησης για εύκολο έλεγχο της κάλυψης
του ακτινοβολητή
• Ελκυστικός και κομψός σχεδιασμός
• Μέχρι 200 ώρες λειτουργίας με αλκαλικές μπαταρίες
• Μέχρι 75 ώρες λειτουργίας με πακέτο μπαταριών

u

Ειδικά σχεδιασμένο ενσωματωμένο κύκλωμα για
μέγιστη απόδοση και μακρά διάρκεια ζωής της
μπαταρίας

u

Επαναφόρτιση ηλεκτρονικών συστημάτων
ενσωματωμένων στο τσιπ για βέλτιστη απόδοση
φόρτισης

u

Οθόνη LCD 2 ψηφίων με ένδειξη κατάστασης
μπαταρίας και λήψης

u

Ο αριθμός των διαθέσιμων καναλιών είναι πάντα ο
ίδιος με τον αριθμό καναλιών που χρησιμοποιούνται
από το σύστημα, εξαλείφοντας την ανάγκη κύλισης σε
κανάλια που δεν χρησιμοποιούνται

• Η επαναφόρτιση μιας άδειας μπαταρίας μέχρι την
πλήρη φόρτιση διαρκεί 1 ώρα και 45 λεπτά

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες

• Οθόνη LCD 2 ψηφίων με ένδειξη αριθμού καναλιών,
κατάστασης μπαταρίας και λήψης
• Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
• Ρυθμιστικό έντασης ήχου
• Επάνω/κάτω κουμπιά επιλογής καναλιού
• Ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης

Διασυνδέσεις

• Υποδοχή εξόδου στερεοφωνικού βύσματος 3,5 mm
(0,14 in) για ακουστικά
• Επαφές μπαταρίας για χρήση με αλκαλικές μπαταρίες
AA
• Υποδοχή σύνδεσης για χρήση με πακέτα μπαταριών
LBB 4550/10
• Επαφές φόρτισης στην αριστερή πλευρά του δέκτη
τσέπης για συμβατότητα με τις μονάδες φόρτισης
LBB 4560
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Τεχνικά στοιχεία

LBB 4560/00 Θήκη φόρτισης

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Θήκη φόρτισης Integrus για δέκτες τσέπης, φορητή
χρήση.

Στάθμη έντασης υπέρυθρης
ακτινοβολίας

4 mW/m2 ανά φορέα

Γωνία μισής ευαισθησίας

± 50°

Στάθμη εξόδου ακουστικών στα
2,4 V

450 mVrms (ομιλία στη μέγιστη
ένταση, ακουστικά 32 ohm)

Εύρος συχνοτήτων εξόδου
ακουστικών

20 Hz έως 20 kHz

Σύνθετη αντίσταση εξόδου
ακουστικών

32 ohm έως 2 kohm

Μέγιστος λόγος σήματος προς
θόρυβο

80 dB(A)

Τάση τροφοδοσίας

1,8 έως 3,6 V, ονομαστική 2,4 V

Κατανάλωση ρεύματος στα
2,4 V (τάση μπαταρίας)

15 mA (ομιλία στη μέγιστη ένταση,
ακουστικά 32 ohm)

Κατανάλωση ρεύματος (σε
αναμονή)

< 1 mA

Μηχανικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)

155 x 45 x 30 mm
(6,1 x 1,8 x 1,2 in)

Βάρος
χωρίς μπαταρία

75 g (0,16 lb)

με μπαταρία

125 g (0,27 lb)

Χρώμα

Ανθρακί με ασημί

Πληροφορίες παραγγελίας
LBB 4540/04 Δέκτης τσέπης

Δέκτης τσέπης 4 καναλιών Integrus.
Αρ. παραγγελίας LBB4540/04
LBB 4540/08 Δέκτες τσέπης

Δέκτης τσέπης 8 καναλιών Integrus.
Αρ. παραγγελίας LBB4540/08
LBB 4540/32 Δέκτης τσέπης

Δέκτης τσέπης 32 καναλιών Integrus.
Αρ. παραγγελίας LBB4540/32
Αξεσουάρ υλικού
LBB 4550/10 Πακέτα μπαταριών NiMH Integrus (10 τμχ.)

Πακέτα μπαταριών NiMH Integrus για δέκτες τσέπης
(10 τεμάχια).
Αρ. παραγγελίας LBB4550/10
LBB 4550/00 Πακέτο μπαταριών NiMH

Πακέτο μπαταριών NiMH Integrus για δέκτες τσέπης.
Αρ. παραγγελίας LBB4550/00

Αρ. παραγγελίας LBB4560/00
LBB 4560/50 Ερμάριο φόρτισης

Ερμάριο φόρτισης Integrus για δέκτες τσέπης, σταθερή
εγκατάσταση.
Αρ. παραγγελίας LBB4650/50
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