MICROFONE
SEM FIOS

Elektroakustik und Mediensysteme

Sistema de microfone
sem ﬁos UHF
SDE / SHS / STS 3100

STS 3100
MC 210

SDE 3100

SHS 3100

Recetor UHF-True-Diversity SDE 3100
Para sistemas de microfone sem ﬁos, sintoniz ador PLL com 100 frequências selecionáveis, na faixa entre
os 823-832 MHz. A programação do canal do sistema é convenientemente feita via transmissão
infravermelha.
PILOT-TON II – Processo para uma proteção conﬁável contra os ruídos de comutação on/oﬀ, bem como
da interferência de transmissores externos indesejados.
Traço máximo ± 40 kHz, faixa de frequência 45 Hz-20 kHz, fator de distorção < 0,5 %, relação sinal/ruído
> 103 dB, saídas NF simétricas 150 mV / 600 Ohm e assimétricas 1,5 V / 15 kOhm. Exibição de níveis de
HF e NF através de correntes de LED.
Fonte de alimentação 12 - 15 V / 150 mA, através de uma fonte de alimentação de Plug -in de energia
eﬁciente (de acordo com as normas EuP). Dimensões 213 x 45 x 200 mm (9,5" / 1 HE).
Inclui 2 peças 5/8 antenas Lambda com ganho de antena adicional para montagem direta no recetor
através de conectores TNC. Um adaptador de rack 19" está disponível por opção.
Transmissor manual SHS 3100
Para sistemas de microfone sem ﬁos. Sintetizador PLL com 100 frequências, na faixa entre 823-832 MHz. A
programação do canal do sistema é convenientemente feita via transmissão infravermelha. Potência de saída HF
50 mW. Estrutura robusta de metal leve. Cápsula de condensador Elektret com característica direcional de rim,
suspensão de cápsula com compensação de ruído para evitar ruídos de aperto. Sensibilidade ajustável, resposta
de frequência 80 Hz - 18 kHz, fator de distorção < 0,5 %.

Interruptor de on/oﬀ confortável, supressão de ruídos de comutação através do método PILOT-TON II.
O fornecimento de energia é feito através de duas pilhas AA (Mignon), tempo de operação com baterias
alcalinas de alta qualidade de aproximadamente 8 horas. Contactos de carga externa para carregar
baterias com carregador opcional. Antena de hélice de alto alcance integrada na caixa do microfone.
Dimensões: comprimento 255mm, diâmetro 32-54mm, peso 290g (sem bateria).
Transmissor de bolso UHF STS 3100
Para sistemas de microfones sem ﬁos. Sintetizador PLL com 100 frequências, na faixa entre 823 -832 MHz.
A programação do canal do sistema é convenientemente feita via transmissã o infravermelha. Potência de
saída HF de 50 mW. Caixa de plástico leve e robusta. Conector XLR em miniatura para várias fontes de
NF. Sensibilidade de entrada ajustável em amplos intervalos de ajuste para fontes de microfone até níveis
de linha. Resposta de frequência 80 Hz - 20 kHz, factor de distorção < 0,5 %. Supressão de ruídos de
comutação pelo método PILOT-TON II. O fornecimento de energia é feito através de duas pilhas AA
(Mignon), tempo de operação com baterias alcalinas de alta qualidade de aproximadamente 8 horas.
Contactos de carga externa para carregar baterias com carregador opcional. Antena de hélice externa
curta, para longo alcance. Dimensões: 66mm x 85mm x 26mm (dimensões sem antena), peso 75g (sem
bateria).
Acessórios opcionais:
Carregador para STS
e SHS 3100

HC 92

Headset

Exemplo de aplicação

HS 780 SK

Módulo recetor de
Sistemas transportáveis

SDE 3100M

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alteraçõe s.

Microfone de lapela MC 15
Microfone de clip discreto em miniatura, que permitem
liberdade de movimento na aplicação.
Inclui uma cápsula de condensador Elektret com
características direccionais de rim. Com clip para
ﬁxação discreta e segura para ajustar em gravatas,
casacos ou camisas. Inclui protecção contra o vento.

Microfone de lapela MC 15 S
O mesmo que o MC 15, mas com interruptor de cabo,
para ligar e desligar o microfone.
Sem imagem.
Especiﬁcações:
Faixa de Frequência:
Característica de direcção:
Impedância:
Pressão sonora transversal:
Tensão de alimentação:

Microfone de lapela MC 15 / MC 15 S
50 Hz – 15 kHz
Rim
200 Ohm
141 dB, 1 kHz, 1% Klirr
9 – 52 V DC

Grampos de microfone/
Clipes de reposição
Grampos de microfone/Clipes de reposição
para vários microfones.
Exemplo de ilustração: Art. Nr.800350

Protecção de close-up
Protecção de close-up para vários microfones
.de espume ﬂocada

Exemplo de ilustração: Art. Nr. 800790 für MC 15

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

Conjunto de microfone
sem ﬁos UHF
WTB 8100
M 05

TDR 8100

WTB 8100

M 06

Características
Transmissor de bolso:
Design compacto com interruptor on/oﬀ
Receptor:
confortável
Estrutura robusta e elegante de 1/2-19'’
Display LCD multifuncional para exibir a frequência
129 Frequências UHF seleccionáveis livremente
e o estado da bateria.
Controle inteligente de microprocessadores
Várias possibilidades de conexão através do
Função ACT: transmissão IR de todas as
conector mini-XLR de 3 pinos.
conﬁgurações do transmissor
Microfone de lapela e Headset cor de pele
Recepção Tru-Diversity ̈ para grande alcance
são fornecidos!
Função Auto-Scan para encontrar canais
Sincronização IR com receptor.
Informação do estado da bateria no Display
Codiﬁcação automática com o receptor.
Saída de áudio simétrica e assimétrica
Não são necessárias conﬁgurações no transmissor.
Sistema de compilação 2:1
Excelente resposta de frequência LF, som dinâmico
Excelente resposta de frequência LF
através de um compander 2:1
Operação de menu de fácil utilização
Procedimento Pilotton para ligar/desligar o transmissor
Visor LCD para exibição dos parâmetros ajustáveis
silenciosamente.
Exibição de intensidade e do nível de áudio
Bateria LiPo embutida.
através de gráﬁco de barras.
Carregamento
̈ através de mini carregador USB incluído
A função de bloqueio impede a modiﬁcação
acidental das conﬁgurações.
Especiﬁcações:
Forma de modulação
Banda de Frequência
Oscilador
Sensibilidade de entrada HF
Princípio do receptor
Frequência intermédia

WTB 8100
Banda larga FM
UHF (823.00 - 832.000 MHz)

Conector de antena
Antenas

2 x BNC
2 x antenas 5/8-Lambda; ﬂexível; revestido a
borracha; ganho de antena extra

Resposta de Frequência NF
Factor de distorção
Distância de ruído do sinal
Saída NF

50 Hz ~ 18 kHz
< 0,5 %
> 110 dB
Jack 6,3 mm (assimétrico Line)
Tomada XLR (simétrico; nível do microfone)

Fonte de alimentação

12 ~ 15 VDC através de ﬁcha (incluído)

PLL Synthesizer / 129 Frequências pré-programadas

-97 ~ -65 dBm
True-Diversity; Conversão dupla
1. ZF: 110 MHZ
2. ZF: 10,7 MHZ

Fonte de alimentação comutada 100 ~ 240 VAC
Dimensões
210 x 45 x 190 mm (Halb-19" / 1 HE)
Peso
Aproximadamente 1010 g

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

Conjunto de microfone
sem ﬁos UHF
WTB 8100

WTH 8100

TDR 8100
Transmissor manual:
Características
Cápsula de microfone dinâmico com super características
Receptor:
direccionais de rim.
Estrutura robusta e elegante de 1/2-19'’
Design elegante com interruptor on/o ﬀconfortável
129 Frequências UHF seleccionáveis livremente
Display LCD multifuncional para exibir a frequência
Controle inteligente de microprocessadores
e o estado da bateria.
Função ACT: transmissão IR de todas as
Antena escondida (inquebrável)
conﬁgurações do transmissor
Sincronização IR com receptor.
Recepção Tru-Diversity ̈ para grande alcance
Codiﬁcação automática com o receptor.
Função Auto-Scan para encontrar canais
Não são necessárias conﬁgurações no transmissor.
Informação do estado da bateria no Display
Excelente resposta de frequência LF, som dinâmico
Saída de áudio simétrica e assimétrica
através de um compander 2:1
Sistema de compilação 2:1
Procedimento Pilotton para ligar/desligar o transmissor
Excelente resposta de frequência LF
silenciosamente.
Operação de menu de fácil utilização
Bateria LiPo embutida.
Visor LCD para exibição dos parâmetros ajustáveis
Carregamento
̈ através de mini carregador USB incluído
Exibição de intensidade e do nível de áudio
através de gráﬁco de barras
A função de bloqueio impede a modiﬁcação
acidental das conﬁgurações.
Especiﬁcações:
Forma de modulação
Banda de Frequência
Oscilador
Sensibilidade de entrada HF
Princípio do receptor
Frequência intermédia

WTB 8100
Banda larga FM
UHF (823.00 - 832.000 MHz)

Conector de antena
Antenas

2 x BNC
2 x antenas 5/8-Lambda; ﬂexível; revestido a
borracha; ganho de antena extra

Resposta de Frequência NF
Factor de distorção
Distância de ruído do sinal
Saída NF

50 Hz ~ 18 kHz
< 0,5 %
> 110 dB
Jack 6,3 mm (assimétrico Line)
Tomada XLR (simétrico; nível do microfone)

Fonte de alimentação

12 ~ 15 VDC através de ﬁcha (incluído)

PLL Synthesizer / 129 Frequências pré-programadas

-97 ~ -65 dBm
True-Diversity; Conversão dupla
1. ZF: 110 MHZ
2. ZF: 10,7 MHZ

Fonte de alimentação comutada 100 ~ 240 VAC
Dimensões
210 x 45 x 190 mm (Halb-19" / 1 HE)
Peso
Aproximadamente 1010 g

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.
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SAS 201 / 222
Microfone de mesa preparado
para transmissor de rádio

SAS 201

SAS 201com transmissor
opcional STS 3100

Microfone de interface elegante com uma cápsula de
microfone de condensador de electrão muito sensível,
montada numa superfície reﬂectora de vidro acrílico
de 5mm de espessura.
A tecnologia interfacial aumenta a sensibilidade em 6
dB em comparação com um microfone convencional.
O transmissor de rádio opcional pode ser facilmente
inserido no slot universal. O slot foi projectado para
acomodar os transmissores de bolso STS 3100 e WTB
8100 e também se encaixa em muitos outros
transmissores de rádio comuns.
O SAS vem com um acoplamento TA4f Mini-XLR para
o STS 3100 ou TA3f para o transmissor WTB. Outras
versões são possíveis a pedido.
Especiﬁcações do microfone:
Transmissão : 60-18.000 Hertz
Atenuação para trás: 20 dB
Características de direção : meio rim

SAS 222
Microfone de mesa de gooseneck elegante da série SCM
222 com cápsula de microfone de condensador de
electrão sensível, montada numa superfície de vidro
acrílico.
O transmissor de rádio opcional pode ser f acilmente
inserido no slot universal. O slot foi projectado para
acomodar os transmissores de bolso STS 3100 e WTB
8100 e também se encaixa em muitos outros
transmissores de rádio comuns.
O SAS vem com um acoplamento TA4f Mini-XLR para o
STS 3100 ou TA3f para o transmissor WTB. Outras
versões são possíveis a pedido.
Especiﬁcações do microfone:
Transmissã o: 60-18.000 Hertz
Atenuação para trás: 20 dB
Característica de direção: rim

SAS 222 com transmiddor
opcional STS 3100
Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.

