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WA 410RC

Bezdrátový univerzální řečnický systém WA 

410RC je dodáván s ručním bezdrátovým 

mikrofonem a vysílačem za opasek spolu 

s náhlavním mikrofonem. V daný okamžik 

může fungovat jen jeden bezdrátový mik-

rofon. Uživatel vybírá typ mikrofonu podle 

místa a způsobu použití.

Použité bezdrátové mikrofony fungují v pás-

mu UHF. V zařízení je také vestavěn zesilo-

vač s reproduktorem a samozřejmě i přijí-

mač bezdrátového mikrofonu. Ke komfortu 

přispívá i vestavěný modul přehrávače Mp3 

z USB slotu nebo paměťové karty, který je 

zkombinován s FM tunerem a přijímačem 

Bluetooth, takže hudbu můžeme přehrávat 

také z externího tabletu nebo smartphonu. 

Zajímavá je také možnost napájení z vnitřní-

ho akumulátoru, který můžete dobíjet, to pro 

případ, kdy není k dispozici klasická 230V 

elektrická síť.Uvedený systém je velmi vhod-

ný např. pro cvičitelky aerobicu, konference, 

učitele, školení, tedy všude tam, kde je 

potřeba reprodukovat hudbu či řeč a přitom 

se netrápit složitým zapojováním systému, 

protože tady je vše elegantně v jednom 

zařízení. Hodí se pro ozvučovací aplikace 

v různých prostředích, dá se snadno přená-

šet a jeho snadné zapojení nevyžaduje žád-

nou manipulaci s kabely nebo nastavování 

parametrů, ale jen připojení do elektrické 

sítě. Tuto variabilitu ocení zejména laická 

obsluha, která potřebuje ozvučovat na více 

místech a přitom nemají technika, který by 

jim zajišťoval složité ozvučení.

Řečnický systém s ručním
a náhlavním bezdrátovým
mikrofonem
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Technická data
-  dodáván s ručním bezdrátovým mikrofonem a vysílačem za opa-

sek spolu s náhlavním mikrofonem
- v daný okamžik lze používat pouze jeden bezdrátový mikrofon
- 2× vstup MIC pro „drátový“ mikrofon, konektorem Jack 6,3 nesym.
-  1× vstup AUX stereo pro zdroj signálu (hudby) 2 konektory RCA 

(Cinch)
-  bezdrátové mikrofony používají frekvenční pásmo UHF kolem 

668,35 MHz
-  bezdrátový přenos přímo v souladu se všeobecným oprávněním 

VO-R/10/12.2017-10 ČTÚ
-  1x regulace hlasitosti pro bezdrátový mikrofon a mikrofonní vstu-

py, 1x regulace celkové hlasitosti
-  vestavěný efektový procesor - ECHO s nastavitelnou mírou efek-

tu, vhodné použití pro zpěv   
-  výkonový zesilovač ve třídě D s vysokou účinností, šetřící vnitřní 

akumulátor
-  vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash 

paměti) nebo SD paměťové karty s podporou kapacity až 32 GB
-  vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého 

telefonu nebo tabletu
- spárování s Bluetooth zařízením není chráněno heslem
- vestavěný FM tuner s rozsahy FM 88 - 108 MHz
- 40 paměťových míst FM tuneru
- LED display multifunkčního přehrávače
-  možnosti opakování přehrávání (vše, nebo daná skladba jednou, 

nebo vše náhodně)
-  možnost automatického nalazení tuneru, bohaté možnosti hledání 

stanic a ukládání do paměti
-  stereo vstup a zdroje jsou převáděny do mono formátu přímo řeč-

nickým systémem
-  dálkový IR ovládač pro digitální modul přehrávače s mnoha funk-

cemi

- 2 pásmový frekvenční korektor
- 8“ (22 cm) basový a piezo výškový reproduktor se zvukovodem
- vestavěný olověný akumulátor 12 V 
- indikace napájení a stavu dobíjení akumulátoru
- bassreflexová ozvučnice
- ochranná kovová přední mřížka proti poškození reproduktorů
-  tělo systému vyrobeno z houževnatého ABS plastu odolnému proti 

prasknutí
-  díky vysunutelnému madlu a kolečkům je snadnější manipulace.

Řečnický systém přímo přesouváme jako kufr na kolečkách.
-  vestavěný otvor – protikus pro nasazení řečnického systému na 

běžný reproduktorový stojan (trojnožku) 35 mm. Zvuk je poté mož-
né tak nasměrovat mírně nad hlavy posluchačů, čímž zvyšujeme 
hlasitost a srozumitelnost ozvučení

- výkon 30 W rms 
- frekvenční rozsah 70 – 20 000 Hz / ± 3 dB
- THD < 1 %
- vstupní citlivost MIC vstupu 80 - 100 mV
- vstupní citlivost AUX vstupu 500 - 800 mV
- odstup S/N > 92 dB / MIC
- pracovní teplota –10 °C – + 45 °C
-  napájení a dobíjení  adaptérem (je součástí balení) AC 230 V 

50 Hz / DC 15 V
- napájení také vestavěným akumulátorem s možností jeho dobíjení
- výdrž akumulátoru 6 h
- doba dobíjení akumulátoru 4 h
- napájení bezdrátových mikrofonů 2× 1,5 V AA (tužková)
- výdrž baterie bezdrátového mikrofonu cca 6 h
- rozměry 310 × 450 × 230 mm
- hmotnost 6,5 kg

Kat. č.: 21 956 ks


