EJ-770T
Stationär sändare ,16 kanaler, 863-865MHz

Egenskaper
• Räckvidd upp till 100 m i fritt fält
• Digital display med kanal (upplyst vid
kanaländring)
• Används tillsammanse med
fickmottagare med hörlurar/hörsnäcka
eller halsslinga för hörapparatbärare
• Kan kompletteras med
uppladdningsbara högtalare med
inbyggd mottagare

Univox – co-developed with OKAYO
Vi har tillsammans med OKAYO ytterligare
utvecklat OKAYOs standardficksändare
och -mottagare för att förbättra
taluppfattbarheten för hörapparatbärare.
För att uppfylla kraven på tillgänglighet
och erbjuda en bra ljudupplevelse även för
hörapparatbärare, bör du alltid försäkra
dig om att det är dessa specialutvecklade
modeller du använder.

Hearing excellence since 1965

Anslut till befintlig ljudanläggning och
få trådlös överföring av ljudet!
OKAYO är ett moduluppbyggt och kostnadseffektivt 16-kanaligt trådlöst
mikrofonsystem som enkelt kan anpassas till olika behov. Det passar för en
mängd olika användningsområden såsom guidningar, skolor, seminarier eller
sammanträden, produktdemonstrationer, föredrag, predikningar, gymnastikpass
etc.
OKAYO Stationär sändare 863-865MHz används i lokaler där du har en fast
ljudkälla, vars ljud du vill överföra trådlöst till fickmottagare med hörsnäcka eller
halsslinga.
Kombinantionsmöjligheterna är i det närmaste oändliga. Diversitymottagare med
mikrofoner, trådlösa och uppladdningsbara högtalare med inbyggda mottagare
samt fickmottagare (guide-/konferenssystem) presenteras i separata datablad.

Tillverkardata
Tekniska data – övergripande
PLL-mottagare och -sändare med frekensområde 863-865 MHz
16 valbara kanaler
Räckvidd upp till 100 m i fritt fält
LCD-indikering
kanal, frekvens, batteristatus
Kanalväljare
set, up, down
Switching bandwidth
Max. 12 MHz
Frekvensdeviation
80 kHz, med nivåkontroll
Dynamikområde
110 dB
Distorsion
<1%
Frekvenskorrigering
<50 µS
Brusspärr
Pilotton
Frekvensåtergivning
70 Hz - 17 KHz
Tekniska data – EJ-770T (Art nr 502770)
10 mW
mindre än 250 nW
6,3mm mik, XLR mik, RCA AUX
700 mV
1V
Balanserad/obalanserad 10mV
AC 100-240V/DC 12V, 1A switchat nätaggregat
1,3 kg
214x187x43mm
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Uteffekt
Spurious emission
Audioingångar
AUX in
AUX ut
Mik in
Strömförsörjning
Vikt
Storlek

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till bruks-/installationsanvisning som kan laddas ned från www.edin.se. Vid behov
kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.
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