Univox® TeamTalk
Digital gruppkommunikation
80 kanaler (2.4GHz)

Egenskaper
• 2,4 GHz
• Tvåvägskommunikation (duplexfunktion) mellan ledare och deltagare
medan de andra deltagarna lyssnar
• Digital, kristallklar ljudkvalitet
• Upp till 150 m täckning
• Kompatibel med Univox NL-90
Halsslinga för hörapparater
• Användarvänliga funktioner och lätta
att ställa in (endast i 3 steg)
• Kompakta och lätta
• Batteritid ca 10 timmar, laddningstid
ca 3-4 timmar
• Bekväm laddning med micro-USB

Digital tvåvägskommunikation
Föreläsare, lärare, instruktörer, guider m.m. behöver kunna kommunicera tydligt
och enkelt. Deltagarna behöver inte bara höra tydligt, utan också ställa frågor och
interagera med ledaren och samarbeta med resten av gruppen. Detta kan vara svårt
i många miljöer på grund av avstånd, buller eller andra hinder. TeamTalk är utformat
för att hjälpa till i dessa situationer, både för normalhörande och hörapparatsbärare.
TeamTalk-Leader-enheten har duplexfunktion och stöder upp till fem ledarenheter,
det vill säga fem grupper som arbetar samtidigt inom det angivna området.
Ledarenheten sänder på en öppen kanal.
TeamTalk-Participant-enheten har också duplexfunktion. Deltagarna sänder
genom att trycka på push-to-talk-knappen. TeamTalk stöder ett obegränsat antal
deltagare per grupp. Den externa push-to-talk knappen (tillbehör) kan med fördel
bäras fastklämd på lättillgänglig plats med syfte att underlätta knapptryckning för
deltagaren, mikrofonen pluggas då in i själva knappen. Det går också att använda
headsetmikrofon (med hörlur) till Participant, använd då mikrofoningången.
Ficksändarna och -mottagarna är små, väger bara 60 gram och är lätta att komma
igång med.
1. Klara genom att slå på enheterna
2. Färdiga genom att ställa in ledare och deltagare på samma gruppkanal
3. Gå ... justera volymen om det behövs

Deltagare
Ledare

TeamTalk-P med NL-90 halsslinga

Hearing excellence since 1965

Tekniska data

560011
Inklusive

Tillbehör:
560104
560205
560202
560203
560221
560222
682006
560201
560220
560301

CB-48 Bärväska

2-slot drop in charger

CB-20X Laddväska

TeamTalk – Leader, gruppledarenhet
1 headsetmikrofon
1 USB-laddsladd
1 nackband
TeamTalk – Participant, deltagarenhet
1 PM stubbmikrofon (560101)
1 hörsnäcka
1 USB-laddsladd
1 nackband

CS-20X Laddstation

HSB-02 Headsetmikrofon (till Leader och Participant)
OBS! Använd mikrofoningången på Participant
EM-201 Hörlurar (till Participant)
NL-90 Halsslinga (till Participant)
Extern push-to-talk-knapp (till Participant)
CS-02 Bordsladdare, 2-port
CS-02 Bordsladdare, 2-port med USB-laddare
USB 6 port Laddstation
CS-20X 20-portsladdstation
CB-20X 20-port laddväska
CB-48 Bärväska med 48 platser
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Systemkomponenter:
560001
Inklusive

ISM 2403MHz ~ 2480MHz
Duplexfunktion (tvåvägskommunikation)
ISM 2.4GHz: GFSK-modulation med frekvenshoppning
16KHz/16bits
10mW
-95dBm
<20ms
80 kanaler
500kHz
500kbps
500kHz
Li-Jo @ 3.7V 800mA
Ca 10 timmar
Ca 3-4 timmar
Intern chipantenn
upp till 150m i fritt fält
50Hz ~ 8kHz
2 samtidiga sändare per grupp (ledare + 1 deltagare)
5 grupper
(BxHxD) 50x88x15mm
60g

Push-to-talk-knapp

Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se
Bo Edin AB
Besöksadress

Stockby Hantverksby 3, 18175 LIDINGÖ
Förrådsvägen 2 B, 18141 LIDINGÖ

Tel

08-7671818

E-mail info@edin.se
Internet edin.se • hörbutiken.se
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Frekvensområde
Typ
Gränssnitt
Kodek
Uteffekt
Känslighet
Fördröjning
Antal kanaler
Kanalavstånd
Datahastighet
Frekvensbandbredd
Batteri
Batteritid
Laddningstid
Antenntyp
Räckvidd
Frekvensåtergivning
Max antal sändare
Max antal grupper
Storlek
Vikt

