
Systém 10  
digitálny high-fidelity 
bezdrôtový systém 
Systém 10  je digitálny bezdrôtový 24-bitový systém, poskytujúci 
muzikantom, prednášajúcim a všetkým, ktorí potrebujú verný 
prenos zvuku jednoduché nastavenie a prirodzenú kvalitu zvuku. 
Funguje v pásme 2.4 GHz, ďaleko od prípadných rušení  TV. 
 
Systém 10 je veľmi jednoduchý na obsluhu, umožňuje rýchlu 
predvoľbu kanálov, súčasný chod až 8 staníc. Vysielače i príjimače 
majú veľmi čitateľný digitálny ID display.

Systém 10 umožňuje bezproblémovú komunikáciu vďaka súhre 
na troch úrovniach: frekvencii, času a priestoru.
•  frekvenčná diverzita – signál je vysielaný na dvoch oddelených 
frekvenciách
•  časová diverzita -  signál je vysielaný v časových slotoch, čo 
maximalizuje imunitu vzájomného rušenia rôznych signálov  
•  priestorová diverzita – dve samostatné antény na vysielači a 
prijímači zabezpečujú maximálnu signálovú integritu

Systém 10 Systém 10 je ponúkaný v konfigurácii s ručným 
mikrofónom alebo UniPak®  s body-packom. UniPak® umožňuje 
pripojenie klopového, náhlavového, inštrumentálneho mikrofónu, 
alebo taktiež elektrickej gitary a pod.

Každá konfigurácia obsahuje ATW-R1100 príjimač v kombinácii s 
body-pack vysielačom alebo ručným mikrofónom.
 

ATW-R1100 - digitálny príjimač s voľbou 
hlasitosti, AF peak a Pair indikátory:

Digitálne 24-bit/48 kHz operácie pre dosiahnutie nekompromisnej 

kvality zvuku a spoľahlivosti v prevádzke

2.4 GHz pásmo – kompletne bez interferencií s TV 

Tri úrovne na zabezpečenie diverzity: frekvencia, čas a priestor

Automatická selekcia frekvencií

Veľmi jednoduché nastavenie, rýchla selekcia kanálov a synchronizácia

Výstup symetrický XLR a nesymetrický 1/4” jack

ATW-1101:

Kompletný systém s 2.4 GHz diverzitným príjimačom a body-pack 

vysielačom UniPak™.

Systém je kompatibilný s radou Wireless Essentials® 

ATW-1102:

Kompletný systém s 2.4 GHz diverzitným príjimačom a ručným 

dynamickým smerovým mikrofónom

SYSTÉM

Operačné frekvenčné pásmo  2.4 GHz ISM band

Dynamický rozsah  >109 dB (A-weighted), typic.

Celkové harmonické skreslenie <0.05% typic.

Dosah  30 m (v typickom prostredí)

Frekvenčná odozva  20 Hz až 20 kHz (podľa typu mikrofónu)

ŠPECIFIKÁCIA PRÍJIMAČA

Príjimací systém  Diverzitný (frekvencia/čas/priestor)

Maximálny výstupný výkon  XLR symetrický: 0 dBV 1/4” (6.3 mm),  
  nesymetrický: +6 dBV

Napájanie  100-240V AC (50/60 Hz) do 12V DC .5A

Rozmery  190.0 mm x 46.2 mm x 128.5 mm

Hmotnosť  290 gramov

Dodávané príslušenstvo  Napájací zdroj

BODY-PACK VYSIELAČ

Rf výstupný výkon  10 mW

Input Connections  4-pinový konektor 
  Pin 1: GND, Pin 2: INST INPUT, 
  Pin 3: MIC INPUT, Pin 4: DC BIAS +9V

Batéria  Dve 1.5V AA (nie je súčasť balenia)

Životnosť batérií  7 hodín (alkalické) záleží na type   
  batérií a spôsobu použitia

Rozmery  70.2 mm x 107.0 mm x 24.9 mm

Hmotnosť  100 gramov bez batérií

RUČNÝ MIKROFÓN

Rf výstupný výkon  10mW

Batérie  Dve 1.5V AA (nie je súčasť balenia)

Životnosť batérií  >7 hodín (alkalické) záleží na type   
  batérií a spôsobu použitia

Rozmery  dĺžka 254.8 mm, priemer 50.0 mm

Hmotnosť  280 gramov bez batérií

Dodávané príslušenstvo  AT8456a Quiet-Flex™ stojanový držiak

System 10


