
Diversitymottagare EJ-701DR Plus kan användas med en trådlös mikrofon och 
ansluts till befintlig ljudanläggning och/eller slingförstärkare. 

EJ-701DR Plus ingår i OKAYO/Univox trådlösa mikrofonsystem. Mikrofonsystemet 
är ett moduluppbyggt och kostnadseffektivt 16-kanaligt trådlöst system som 
enkelt kan anpassas till olika behov såsom guidningar, skolor, seminarier eller 
sammanträden, produktdemonstrationer, föredrag, predikningar, gymnastikpass 
etc. 

I sortimentet ingår även trådlösa och uppladdningsbara högtalare med inbyggda 
mottagare samt fickmottagare.

EJ-701DR Plus
Diversitymottagare,  

16 kanaler, 863-865MHz

Egenskaper 

• Räckvidd upp till 100 m i fritt fält

• Digital display med kanal (upplyst vid 
kanaländring)

• Mottagare för användning med  
1 trådlös mikrofon

•  ½ rackenhet bred

• Kan monteras i rack

• Mottagaren kopplas till befintligt 
ljudsystem och/eller slingförstärkare

• Automatisk kanalsökning

• Synkronisering för att tilldela 
mikrofonkanal

• Balanserad XLR och obalanserad 
6,3mm-ingång 

Moduluppbyggt system för bästa flexibilitet!

Hearing excellence since 1965

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.

Diversitymottagare EJ-701DR Plus



Tillverkardata

Tekniska data – diversitymottagare EJ-701DR Plus

PLL-mottagare och -sändare
Frekensområde  863-865 MHz 
Kanaler 16 valbara kanaler
Räckvidd  upp till 100 m i fritt fält
LCD-indikering kanal, frekvens
Kanalväljare upp, ner, set
Frekvensdeviation 80 kHz, med nivåkontroll
Dynamikområde 110 dB 
Distorsion  <1% 
Frekvenskorrigering <50 µS
Frekvensåtergivning 70 Hz - 17 KHz
Antenn 2 fasta antenner
Känslighet  4µV @ 30dB SINAD
Kanalseparation 60 dB
Audioutgångar 6,3 mm (mixer)
 balanserad XLR
Utnivå: Mixer out: low 70mV/high 700mV
 XLR:1V 
Strömförsörjning AC 100-240V/DC 12-15V, 0,6A switchat nätaggregat

     
Vikt 1,6 kg     
Storlek 210 x 215 x 44 mm 
Artikelnr: 506701+   

Bo Edin AB
Besök

Tel
Fax

Datablad, bruks-/installationsanvisning finns att laddas ned från www.edin.se. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk 
dokumentation beställas via support@edin.se.

Stockby Hantverksby 3, 181 75  Lidingö
Förrådsvägen 2 B, 181 41  Lidingö

08-767 18 18
08-767 18 20

E-post
Internet

info@edin.se
edin.se  •  univox.eu
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