Univox®CLS-1

Kompakt slingförstärkare för mindre rum

Egenskaper
• Kompakt och kraftfull 			
slingförstärkare för användning 		
med TV/digitalbox/parabol/video/
DVD/stereo/MP3/mikrofon etc
• Univox tvåstegs-AGC för behagligt
kvalitetsljud
• Volym- (tumhjul), bas- och 		
diskantkontroller
• Kraftig metallkonstruktion för 		
effektiv kylning och lång livslängd
• Tre ingångar: Känslig 			
mikrofoningång (12V phantom- 		
spänning/insignalkontroll) samt 		
en mik/linje- och en linjeingång
• Anslutning till slingkudde, 		
soffslinga eller rumslinga
• Separat hörlursutgång
• Lysdioder för indikering av 		
nätspänning, insignalstyrka och 		
slingström

Slingkudde

Hearing excellence since 1965

En kraftfull slingförstärkare för hemmet, receptionen
och kassan.
Univox® CLS-1 är en kompakt och kraftfull slingförstärkare för trådlöst lyssnande via
hörapparat. CLS-1 är utformad för maximal prestanda, mångsidighet och användbarhet
och är utrustad med Univox automatiska nivåkontroll (tvåstegs-AGC) för en behaglig
ljudupplevelse.
Anslut CLS-1 till TV, stereo, MP3, en mikrofon eller någon annan ljudkälla du vill
höra tydligt. En mycket känslig mikrofoningång med 12V phantom-spänning och
insignalkontroll, en kombinerad mik/linje-ingång och en linjeingång gör det möjligt att
ansluta CLS-1 till i princip vilken ljudkälla som helst.
Välj mellan slingkudde, soffslinga eller rumslinga till din CLS-1 och täck precis den yta du
vill. Placera slingkudden i din favoritfåtölj, soffslingan kring din soffa eller rumslingan runt
rummets väggar och sätt hörapparaten i T-läge. Via hörlursuttaget kan man även lyssna
akustiskt till magnetfältet.
I kassan eller recetionen går det enkelt att koppla en mikrofon till CLS-1 för bättre
kommunikation. Se CTC-120 och 121.

Rumslinga inkl 50 clips

Soffslinga

Tekniska data CLS-1
Extern strömförsörjning 110-240VAC (switchat nätaggregat 18VA ingår)
50m2 rumslinga
2,3Arms (kortslutningssäker) för slingkudde (max 2 kuddar), soffslinga eller rumslinga
14Vpp/5Vrms (öppen utgång)
70-15000Hz (±3dB)
<1%
Anslutes till 2-pol. DIN hona (slingkudde/soffslinga) eller via klämlist (rumslinga)
Slutsteget kopplar automatiskt om till spänningsmotkoppling för korrekt
frekvensåtergivning när man använder hörtelefon
3,5mm hona
2-170mV/5kΩ (12V phantom-matning). Separat slutsteg med AGC
3,5mm hona
20mV-10V/5kΩ (12V phantom-matning)
3,5mm hona
20mV-10V/5kΩ (12V phantom-matning)
3,5mm hona. Passar till TV-ns scartutgång
>70dB
2-500ms
0,5-20dB/s
0 - +12dB, potentiometer i frontpanelen
0 - +9dB, potentiometer i frontpanelen
Graderad 0-9, tumhjul i frontpanelen
Lysdiod i frontpanelen
Lysdiod i frontpanelen
Lysdiod i frontpanelen
–40°C till 80°C
–40°C till 55°C
–40°C till 80°C
150x92x25mm (BxDxH)
395g med nätaggregat, Bruttovikt 780g
202050EU, CLS-1 inkl. nätaggregat och kartong
Tekniska data kan variera beroende på strömförsörjning
Tiderna är beroende av vilken kanal som är aktiv
Starka radiosignaler kan påverka produktens signal/störförhållande

Tillbehör/
reservdelar

Art nr
900734
283002
283210
283220
283240
281015
281041
241280
241602
289015

Beskrivning
Switchat nätaggregat 18V
Slingkudde, 400x400x5mm, 2 pol. DIN, grå, L=10m
Förlängningssladd till slingkudde, 2 pol. DIN, svart, L=10m
Soffslinga inkl. förlängningssladd, 2 varv, snabbkoppling, 2 pol. DIN, svart, L=8+10m
Rumslinga på kabelrulle, 0,75mm2, inkl kabelclips, ljusgrå, L=30m
Audiosladd 3,5mm hane till 2st RCA hane, 1,5m sladd
HDA-2M D/A-omvandlare inkl. optisk kabel
Konferensmikrofon CBL 410 PCC, 3,5mm-kontakt, 1m kabel
Svanhalsmikrofon M-2, 3,5mm-kontakt, 1,5m kabel
Vägghållare, svartlackerad aluminium

Paket

202050EU-P
202050EU-S
202050EU-R

Univox® CLS-1 förstärkare inkl. nätaggregat och slingkudde
Univox® CLS-1 förstärkare inkl. nätaggregat och soffslinga
Univox® CLS-1 förstärkare inkl. nätaggregat och rumslinga
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