Inga sladdar. Inga
kontakter.
Inget trassel.
Det enklaste sättet att
sätta in mikrofoner
överallt.
Du behöver inte hojta mer. Bara anslut Multimike till
ditt audiosystem och lägg till upp till 20 mikrofoner,
utan nätverksstörningar och utan mikrofonsladdar.
Perfekt för styrelserum, konferensrum,
utbildningscenter och även hörsalar. Nu kan du se
till att varje föreläsare hörs tydligt och att publiken
lätt kan ställa frågor. Du får prestanda på hög
nivå utan de stora kostnaderna för sofistikerade
konferensrumslösningar.

Lägg till trådlösa mikrofoner för
flera föreläsare samtidigt i ditt
system.
FRAMSIDA

Lightspeed
Systems

Andra
förstärkare
BAKSIDA

Flexmike
HÄNGANDE TRÅDLÖS
MIKROFON

Kombineras med ett Lightspeedaudiosystem till en fullständig lösning
Multimike erbjuder en trådlös mikrofon

Anslut till det befintliga
audiosystemet i konferensrummet
eller styrelserummet

för varje föreläsare i rummet – och

Har du redan ett inbyggt audiosystem i ditt

audiosystemen Redcat, Topcat och 955

konferensrum? Inga problem, Multimike

ordnar kristallklart ljud åt alla i publiken.

kan smidigt anslutas direkt till det systemet

Multimike smälter snabbt och lätt in i

utan kostsamma installationer eller

Lightspeed-audiosystemet och fungerar med

kabeldragningar. Du kan ansluta en eller

alla kombinationer av hängande Flexmike

två Multimike-hubbar till ditt befintliga

och handmikrofonen Sharemike.

audiosystem och sedan ha hela 10 trådlösa
mikrofoner som sänder i hela rummet, så att

Specifikationer

Sharemike
TRÅDLÖS HANDMIKROFON

Tillbehör

Mikrofon
Bordsställ
INNEHÅLLER MIKROFONKLÄMMA
SOM HÅLLER FAST SHAREMIKE

varje föreläsare hörs.

Trådlös kommunikation

Anslutningsteknik (1,9 GHz)

Ljudvolymnivå (nominell)

Ledningsläge: 316 mV RMS (max 2 V RMS)

Öronsetmikrofon
MIKROFON ÖVER ÖRAT
(ANSLUTS TILL FLEXMIKE)

Mikrofonläge: -40 dB i ledningsläge
Frekvensrespons

120 Hz–8 kHz

Total harmonisk distorsion (THD)

<1 %

Likströmsingång

5 V/250 mA micro-B USB-kontakt

Ljudingång (med volymreglage)

En (1) ingång (3,5 mm)

Ljudutgångar

3,5 mm obalanserad; 3 stifts euroblock balanserad

Lightspeed förstärkargränssnitt

RJ45-anslutning: Ljud ut + likström in

Tonkontroll

Bas/Diskant

Garanti

5 år

Mått (B x D x H)

193 x 127 x 29 mm

Media Connector

Vikt

269 g

TRÅDLÖS AUDIOINTEGRATION

Rockslagsmikrofon
MIKROFON MED KLÄMMA TILL
ROCKSLAG
(ANSLUTS TILL FLEXMIKE)
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