
Kieszonkowy, 2-kierunkowy 

Bezprzewodowy System Komunikacji Głosowej 
 
Digi-Wave to cyfrowy bezprzewodowy system głosowej komunikacji personalnej wykorzystujący technologię 

DSS (Szerokiego Pasma Cyfrowego) dla pełnej 2-kierunkowej głosowej komunikacji (full-duplex), pracujący w 

radiowym paśmie 2.4 GHz i zasięgu do 150 m. 

 

 
 
Bezprzewodowy system Digi-Wave : 
 

• wzmacnia interakcję  …umożliwia prowadzenie rozmowy w trybie full-duplex 

• koncentruje uwagę, oferując krystalicznie czystą jakość dźwięku cyfrowego 

• jest całkowicie przenośny - bez stacji bazowej i dodatkowych urządzeń  

• zapewnia bezpieczeństwo przez 87-bitowe szyfrowanie, kod PIN i technologię  

„przeskoku częstotliwości” 

• jest całkowicie elastyczny – dostępny w zestawach i opcji w pełni konfigurowalnej 

 

 

W skład systemu Digi-Wave wchodzą :  
 

Kieszonkowe cyfrowe odbiorniki DLR-360 

z gniazdem 3,5mm dla słuchawek (zasilane z 2 alkalicznych baterii AA). Urządzenia mogą jednocześnie odbierać 

dwóch prezenterów podczas prezentacji zespołowej. Do pracy mogą wykorzystywać słuchawkę douszną, 

nauszną, pętlę naszyją lub wbudowany mini głośniczek 
 

Kieszonkowe cyfrowe aparaty nadawczo-odbiorcze DLT-300 

dla 2-kierunkowej transmisji głosowej (zasilane z wbudowanych akumulatorków), wyposażone w zabudowany 

głośniczek oraz mikrofon + gniazdo 3,5mm do zewnętrznego nagłownego zestawu słuchawka/mikrofon. Za 

naciśnięciem przycisku, użytkownicy uzyskują dostęp do 2-kierunkowej jednoczesnej komunikacji i 

natychmiastowej interakcji. Rozbudowane funkcje zabezpieczeń obejmują także specjalny 4-cyfrowy kod PIN, 

który zapobiega podsłuchiwaniu grupy przez nieupoważnione osoby.  
 

W systemie z DLT-300 mogą rozmawiać ze sobą 4 osoby jednocześnie !  

 

 

dystrybucja :             

 



 
 

 

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). 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bezprzewodowy Digi-Wave znakomicie sprawdza się w scenariuszu eventowo-produkcyjnym, w którym reżyser 

i inni członkowie załogi mogą natychmiast i precyzyjnie komunikować się w różnych miejscach w obiekcie w 

trybie full-duplex. Jedno i/lub dwu-kierunkowa JEDNOCZESNA komunikacja z członkami załogi: dyrektor i 

zastępca dyrektora może mówić jednocześnie; członkowie mogą usłyszeć zarówno reżysera i asystenta 

reżysera; członkowie mogą uczestniczyć jako słuchający lub mogą błyskawicznie uzyskać dostęp do trybu 

komunikacji  2-kierunkowej za „naciśnięciem przycisku”. 

 

 

W zależności od zastosowania, system Digi-Wave wykorzystywany może być w różnych konfiguracjach. 

Dostępne są kompletne konfiguracje urządzeń w postaci gotowych systemów, np. : 

 

DWS-COM6 300  - bezprzewodowy INTERKOM typu full-duplex, dla grupy 6-osobowej : 

DWS-TGS10   - bezprzewodowy 1-kierunkowy System PRZEWODNIKA, dla 10-osobowej grupy : 

DWS-TGS VIP12 300  - bezprzewodowy 2-kierunkowy System SZKOLENIOWY dla 12-osób  

DWS-INT3 300  - bezprzewodowy 1-kierunkowy System SYMULTANICZNY dla 2 tłumaczy i 20 osób 

 

 

dystrybucja :             

 


