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Ilość stref 8
Charakterystyka kierunkowa kardioida
Złącze gniazdo 8P8C (RJ-45)
Wbudowany gong 4-tonowy
Sygnalizacja Wybór strefy, zasilanie, poziom
sygnału wyjściowego (diody LED)
Przyciski Wybór strefy (osobno+wszystkie),
mowa

Pulpit mikrofonowy UPM 8808 to stołowy, 8-strefowy mikrofon
przywoławczy dla jednostek matrycujących UMM 8800. Możliwe jest
rozszerzanie ilości obsługiwanych stref przy pomocy klawiatur
rozszerzających UPX 8808. Przy użyciu maksymalnie 3 klawiatur
rozszerzających możemy stworzyć stację mikrofonową obsługującą nawet
32 strefy. Możliwe jest podłączenie 2 niezależnych stacji do jednego
kontrolera UMM 8800 (do osobnych gniazd - stacje mikrofonowe nie tworzą
w tym systemie magistrali). Wymagane jest lokalne zasilenie stacji z
zasilacza 24V DC/500mA. Zainstalowany w stacji mikrofon na giętkiej nóżce
("gęsia szyja") jest wymienialny (przyłączany za pomocą standardowego
gniazda mikrofonowego typu XLR).

Parametry techniczne  
Ilość stref 8
Typ mikrofonu "gęsia szyja" , wymienny (gniazdo XLR)
Przetwornik pojemnościowy (elektret)
Charakterystyka kierunkowa kardioida
Złącze gniazdo 8P8C (RJ-45)
Priorytet działania Nie (priorytet jest ustalony przez jednostkę

UMM 8800)
Wbudowany gong 4-tonowy
Sygnalizacja Wybór strefy, zasilanie, poziom sygnału

wyjściowego (diody LED)
Przyciski Wybór strefy (osobno+wszystkie), mowa
Regulacja barwy (brak danych)
Regulacja czułości (brak danych)
Poziom na wyjściu 1 V RMS
Regulacja poziomu wyjściowego Tak (osobno dla ogólnego poziomu, osobno

dla gongu)
Możliwość rozbudowy Tak , do 3 klawiatur rozszerzających
Maksymalna ilość obsługiwanych
stref

32 (wraz z 3 klawiaturami rozszerzającymi)

Łączenie wielu pulpitów na
magistrali

Nie , maks. 2 pulpity przyłączane niezależnie
do UMM 8800

Zasilanie 24 V DC , 500mA (wymagane zawsze)
Waga 2.0 kg

UNIelectronic UPM 8808
Mikrofon stołowy 8-strefowy dla systemu UMM 8800, 8 przycisków wyboru stref


