
DigiWave 300 
Kieszonkowy, 2-kierunkowy 

Bezprzewodowy System Komunikacji Personalnej 
 
DigiWave 300  to cyfrowy, bezprzewodowy system komunikacji personalnej wykorzystujący 

technologię DSS (Szerokiego Pasma Cyfrowego) i 2-kierunkowym urządzeniem nadawczo-

odbiorczym (full-duplex), pracującym w paśmie 2.4 GHz.  

System umożliwia 2-kierunkową rozmowę pomiędzy 4-ma użytkownikami jednocześnie ! 

na dystansie do 200m (w pomieszczeniu). 

 
 

W skład systemu Digi-Wave wchodzą miniaturowe :  

- kieszonkowe cyfrowe odbiorniki DLR-360 z gniazdem 3,5mm dla słuchawek (zasilane z  

  2  alkalicznych baterii AA) 

- kieszonkowe cyfrowe aparaty nadawczo-odbiorcze DLT-300 dla 1- lub 2-kierunkowej    

  transmisji (zasilany z wewnętrznych akumulatorków na 8 godzin pracy), posiadające  

  wbudowany głośniczek oraz mikrofon + gniazdo 3,5mm do zewnętrznego nagłownego 

  zestawu słuchawka/mikrofon. 

 

Do jedno-kierunkowej transmisji wykorzystywanych jest 15-kanałów jednocześnie. Do 

łączności 2-kierunkowej jednocześnie wykorzystywane są 4 kanały. Dzięki opatentowanej 

technice „przeskoku częstotliwości”, Digi-Wave minimalizuje interferencje od innych 

urządzeń pracujących w paśmie 2.4 GHz (dopuszczonym w większości krajów na świecie). 

Urządzenia Digi-Wave są płaskie, lekkie i bardzo proste w nastawach oraz użytkowaniu.   

Digi-Wave posiada 2-letnia gwarancję producenta Williams Sound. 

 



Za naciśnięciem przycisku, użytkownik uzyskuje dostęp do bezprzewodowej, 2-kierunkowej 

transmisji z grupą publiczności/słuchaczy. Digi-Wave jest idealnym rozwiązaniem dla 

przenośnego systemu tłumaczenia języków, 1- lub 2-kierunkowym systemem dla 

przewodnika wycieczek, dla personalnej komunikacji a także dla zastosowań 

konferencyjnych (dwustronny przekaz) i jako bezprzewodowy interkom przy produkcji 

imprez i spektakli. Możliwości bezprzewodowe zwiększają możliwości przekazu treści w 

zespołowym nauczaniu i podczas wycieczki z dwoma przewodnikami.  

 

 
 

ZASTOSOWANIE 

• przenośny system tłumaczenia języków 

• 1- lub 2-kierunkowy system „wycieczkowy” 

• grupowy system nauczania  

• system “wycieczkowy” z 2 przewodnikami 

• konferencyjny (komunikacja 2-kierunkowa) 

• bezprzewodowy Interkom 

• osobisty system pomocy słuchania 

 

 

 

dystrybucja :             

 



W zależności od zastosowania, urządzenia DigiWave 300 wykorzystywane mogą być w 

różnych konfiguracjach. Dostępne są kompletne konfiguracje urządzeń w postaci gotowych 

systemów j/n : 
 

 

Digi-Wave   Bezprzewodowy INTERKOM 

DWS-COM6 300,  full Duplex, dla grupy 6-osobowej : 
 

6 nadajników/odbiorników DLT-300  

6 nagłownych słuchawek/mikrofonów MIC 044 2P  

6 silikonowych powłoczek CCS 044 

1 przenośna walizeczka CCS 030 DW  

 

Digi-Wave   System PRZEWODNIKA  

DWS-TGS10 300, 1-kierunkowy, dla 10-osobowej grupy : 
 

1   nadajnik/odbiornik DLT-300  

1   nagłowna słuchawka/mikrofon  MIC 044 2P  

10  odbiorników DLR-360 

10  słuchawek  EAR 022 

1   silikonowa powłoczka CCS 044 

1   przenośna walizeczka CCS 030 DW  
 

 

Digi-Wave   System PRZEWODNIKA  

DWS-TGS20 300, 1-kierunkowy, dla 20-osobowej grupy : 
 

1   nadajnik/odbiornik DLT-300  

1   nagłowna słuchawka/mikrofon  MIC 044 2P  

20  odbiorników DLR-360 

20  słuchawek  EAR 022 

1   silikonowa powłoczka CCS 044 

1   przenośna walizeczka CCS 030 DW  

 

 

Digi-Wave   System PRZEWODNIKA  

DWS-TGS VIP12 300, 2-kierunkowy, dla 12-osób : 
 

12 nadajników/odbiorników DLT-300  

12 nagłownych słuchawek/mikrofonów MIC 044 2P  

12 silikonowych powłoczek CCS 044 

1   przenośna walizeczka CCS 042 DW  

 

Digi-Wave   Przenośny system SYMULTANICZNY  

DWS-INT5 300,  dla 4-tłumaczy, 50 słuchaczy : 
 

5  nadajników/odbiorników DLT-300  

4 nagłownych słuchawek/mikrofonów MIC 058  

5 silikonowych powłoczek CCS 044 

1 zawieszane nosidełko CCS 054 

50  odbiorników DLR-360 

20  słuchawek  EAR 022 

1 ładowarka dla 12-urządzeń  CHG 1012 

1  przenośna walizka  

 

 dystrybucja :             

 


