Bezprzewodowy interkom cyfrowy
„full-duplex”

Łatwość użytkowania
„Full-duplex” oznacza, że bez używania rąk, przycisków i posiadania specjalnych umiejętności,
grupa osób może komfortowo komunikować się ze sobą na dużym obszarze - tak jakby korzystali z
telefonów komórkowych.
Czytelny wyświetlacz OLED zapewnia pełną informację
i łatwe konfigurowanie.

Kodowanie AES
Dzięki cyfrowemu kodowaniu AES,
Twojej rozmowy nie będzie mógł
podsłuchać nikt spoza grupy !

Niezawodna i szybka komunikacja
Ten bezprzewodowy cyfrowy interkom oferuje doskonałą jakość rozmowy,
zapewniając błyskawiczną i pewną komunikację słowną.

•
•
•

wzmacnia interakcję …umożliwia komfortową
rozmowę w trybie full-duplex
koncentruje uwagę, oferując krystalicznie czystą
jakość dźwięku cyfrowego
jest absolutnie mobilny - bez stacji bazowej
i dodatkowych urządzeń
praca w paśmie UHF 863MHz zapewnia
doskonałą jakość dźwięku …wolną od zakłóceń
od urządzeń mikrofalowych 2,4GHz
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zapewnienie komunikacji w grupie
treningi, wycieczki, zawody sportowe
bezprzewodowy system Interkomowy
przenośny system tłumaczenia języków
bezprzewodowy grupowy system nauczania
komfortowy system “wycieczkowy”
osobisty system pomocy słuchania

Różnorodne zastosowania
Możesz korzystać z interkomu w wielu sytuacjach: na kempingu, na wycieczce, podczas wspinaczki,
w pracy na wysokościach, w fabryce, w produkcji filmowej i na scenie czy też
na boisku jako sędzia.

Bezprzewodowy interkom może pracować w trybie jedno i/lub dwu-kierunkowym, dlatego
możliwa jest komfortowa jednoczesna słowna komunikacja między szefem i pracownikami lub
wykładowcą i słuchaczami.
Bezprzewodowy interkom D6 znakomicie sprawdza się także w scenariuszu eventowoprodukcyjnym, w którym reżyser i inni członkowie załogi mogą natychmiast i precyzyjnie
komunikować się w różnych miejscach w obiekcie. Komfortowy tryb pracy „full-duplex”
oznacza, że jednocześnie można mówić i słuchać.

Jedno i/lub 2-kierunkowa JEDNOCZESNA komunikacja z członkami załogi: dyrektor i zastępca
dyrektora może mówić jednocześnie; członkowie mogą usłyszeć reżysera i asystenta reżysera;
członkowie mogą uczestniczyć jako słuchający lub mogą błyskawicznie uzyskać dostęp do trybu
2-kierunkowej komunikacji za naciśnięciem przycisku.

Dostępne wyposażenie
W pudełku zestawu D6 SET znajdziesz:

Interkom D6 Zestaw douszny Ładowarka

Smyczka na szyję Opaska na ramię Instrukcja

dystrybucja w Polsce : www.bel-aqustic.com.pl

