UniVox® DLS-50 jest niewielkim, mocnym pod każdym względem wzmacniaczem pętli
indukcyjnej, służącym do bezprzewodowej transmisji sygnału do Twojego aparatu
słuchowego. DLS-50 zaprojektowano dla osiągnięcia maksymalnej mocy, uniwersalnego
i łatwego użytkowania; wyposażono go w układ podwójnej ARW (automatycznej
regulacji wzmocnienia) UniVox, by zapewnić czystość wrażeń dźwiękowych. Pokrętło
głośności oznaczone cyframi dla łatwiejszego zapamiętania pożądanych ustawień siły
pola magnetycznego w połączeniu z oddzielną regulacją niskich i wysokich dźwięków
zapewnia wysoką jakość dźwięku. Metalowa obudowa i efektywne chłodzenie,
gwarantują bezproblemową pracę urządzenia.
Podłącz DLS-50 do telewizora, odtwarzacza muzyki, MP3, mikrofonu, czy
jakiegokolwiek innego źródła dźwięku, które chciałbyś wyraźnie słyszeć. Bardzo czułe
wejście mikrofonowe z 12V zasilaniem phantom i regulacją siły sygnału, przełączane
wejście mikrofon/linia i wejście liniowe pozwalają podłączyć DLS-50 do każdego
urządzenia.
Możliwość podłączenia poduszki indukcyjnej, pętli „kanapowej” lub odpowiedniego
przewodu, pozwala pokryć dokładnie taki obszar, jaki pragniesz. Umieść poduszkę
indukcyjną na swoim ulubionym krześle, pętlę „kanapową” pod kanapą, albo rozłóż
przewód po obwodzie pokoju i przełącz swój aparat słuchowy w pozycję T. Dzięki
wyjściu słuchawkowemu możesz słuchać pola magnetycznego akustycznie. Trzy
niebieskie wskaźniki diodowe na przednim panelu pozwalają monitorować zasilanie,
sygnał wejściowy oraz działanie pętli.

Cechy
• Niewielki wzmacniacz pętli indukcyjnej o dużych
możliwościach dla TV/dekodera/
VHS/DVD/MP3/mikrofonu itp.
• Podwójny układ ARW UniVox zapewnia czystość
dźwięku
• Regulacja głośności i oddzielna regulacja niskich i
wysokich dźwięków
• Solidna metalowa obudowa i efektywne chłodzenie
gwarantuje bezproblemową pracę

• 3 wejścia: mikrofonowe z 12V phantom i regulacją
siły sygnału, mikrofon/linia oraz wejście liniowe
• Łatwe podłączenie poduszki indukcyjnej, pętli
„kanapowej” oraz przewodu pętli
• Oddzielne wyjście słuchawkowe
• Niebieskie diody monitorujące zasilanie, sygnał
wejściowy oraz działanie pętli

UniVox® DLS-50
Specyfikacja techniczna
Zasilanie:
Powierzchnia pokrycia:
Wyjście pętli:

Maksymalny prąd
Maksymalne napięcie
Charakterystyka częstotliwości
Zniekształcenia
Podłączenie

Wyjście słuchawkowe

Wejścia:

Podwójny układ ARW:

Regulatory:

Wskaźniki optyczne:

Pozostałe informacje:

Podłączenie
Mikrofonowe
Podłączenie
Mikrofon/linia i wejście liniowe
Podłączenie
Zakres dynamiki
Czas ataku
Czas powrotu
Wysokie dźwięki
Niskie dźwięki
Głośność
Zasilanie
Sygnał wejściowy
Prąd pętli
Wymiary
Waga
Numer katalogowy

Uwagi

Zasilanie
Podwójny układ ARW
Telewizor bez SCART

Akcesoria
Części zapasowe

Numer kat.
289003
289004
289006
283002
283210
283220
283240
284016
284005
242401
241201
241101
241501
289002
282007
281015
289015
202090
Zestaw z:

Zestaw samochodowy
Zestawy

10-20VA (w zestawie)
50m2 , zgodnie z normą IEC 60118-4:2006
9App, zabezpieczeniem przed zwarciem. Dla poduszki
indukcyjnej (max. 2 poduszki), pętli „kanapowej” oraz
przewodu pętli.
6,6Vpp
70-15000Hz (+/-3dB)
<1%
2pin DIN (poduszka indukcyjna i pętla „kanapowa”) lub
terminal sprężynowy (przewód pętli)
Automatyczna zmiana na napięciowe sprzężenie zwrotne
przy użyciu słuchawek, dla zapewnienia właściwej
charakterystyki częstotliwościowej
3,5mm Jack
2-170mV/5kOhm (zasilanie phantom) przedwzmacniacz
3,5mm Jack
10mV-4,3V/5kOhm (zasilanie phantom dla mikrofon/linia)
3,5mm Jack
>70dB
2-500ms
0,5-20dB/s
0-+9dB, potencjometr na panelu przednim
0-+12dB, potencjometr na panelu przednim
Oznaczenie 0-9 pokrętło głośności na przednim panelu
Niebieska dioda LED
Niebieska dioda LED
Niebieska dioda LED
150x92x25mm (sz. x gł. x wys.)
0,25kg (0,4kg z zasilaczem)
202050 (bez zasilacza) / 202052 (EU) / 202054 (UK) /
202056 (US)
Dane mogą się różnić w zależności od źródeł zasilania
Rożne czasy ataku/powrotu utrzymują stały średni poziom
Przystawić mikrofon 13A (numer 242401) do głośnika TV

Opis
Zasilacz 230/12V 20VA(EU)
Zasilacz 230/12V 20VA(UK)
Zasilacz 120/12V 20VA(US)
Poduszka indukcyjna, 400x400x5mm (Szer. x Dł. x Wys.)
Przewód przedłużający do poduszki indukcyjnej, czarny, długość 10m
Pętla „kanapowa” z dołączonym przedłużaczem, 8+10 m
Przewód pętli, zwój, 0,33mm2, uchwyty, jasno szary, długość 30m
AutoSCART, przejściówka SCART męski – 3,5mm Jack męski
SCART2, przejściówka SCART męski –3,5mm Jack męski, długość 2,3m
13A, elektretowy mikrofon z taśmą przylepną, przewód 3m
13B, elektretowy mikrofon do ręki, przewód 7,5m
13C, elektretowy mikrofon krawatowy z klipsem, przewód 3m
13T, elektretowy mikrofon powierzchniowy, przewód 3m
Adaptor do gniazda zapalniczki samochodowej dla DLS-50
Rozgałęźnik 2pin DIN męski na 2pin DIN żeński, długość 0,2m
Przewód audio stereo, 3,5mm / 2xRCA, długość 1,5m
Uchwyt do mocowania na ścianie, czarny, aluminium
DLS-50, adaptor, 13A mikrofon, 13T mikrofon, poduszka indukcyjna
Poduszka indukcyjna Pętla „kanapowa”
Przewód
pętli

Zasilacz EU

202052 P

202052 S

202052 R

Zasilacz UK

202054 P

202054 S

202054 R

Zasilacz US

202056 P

202056 S

202056 R

