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Megafon s přehrávačem

ER 400 je nástupcem většího typu megafonu. 

V tomto modelu je nově vestavěn přehrávač 

Mp3 souborů z USB nebo paměťové karty, dále 

je zde vstup AUX pro napojení dalšího zdroje 

hudby a nechybí ani konektivita Bluetooth, 

takže je možné do megafonu vysílat hudbu či 

hlášení ze smartphone, tabletu nebo počítače. 

Ve výbavě najdeme také osvědčenou sirénu 

a odnímatelný ruční mikrofon.

Megafon je možné uchopit do ruky nebo jej 

zavěsit pomocí pásku na rameno.

Napájení megafonu je nyní řešeno tak, že v je-

ho zadní části se již z výroby nachází Lithiový 

akumulátor s vestavěnou nabíječkou. Jeho na-

bíjení je snadné, stačí přímo akumulátor vložit 

do síťového napájení. Samozřejmě je možné 

akumulátor vyjmout a použít i běžné baterie.

Model ER 400 použijete k ozvučování veřejných 

prostranství, meetingů, shromáždění, demon-

strací nebo k bezpečnostním účelům. 

Technická data

- odnímatelný mikrofon s vypínačem a nastavením hlasitosti
- výkon 25 W
- akustický dosah 500 - 700 m
-  digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) ne-

bo SD / MMC paměťové karty s podporou kapacity 16 GB 
-  vstup AUX konektorem Jack 3,5 mono pro napojení dalšího zdroje 

audio signálu, např. hudby ze smartphone, tabletu nebo počítače
-  vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého 

telefonu nebo tabletu
- spárování s Bluetooth zařízením není chráněno heslem
-  podpora zpětného ovládání (např. posun po skladbách) Bluetooth 

vysílajícího zařízení

- indikace přehrávání LED
- pásek k zavěšení na rameno
- provedení z odolného ABS plastu
-  napájení bateriemi 8 × „C“ (velký monočlánek) nebo Lithiovým 

akumulátorem (je součástí balení)
-  Lithiový akumulátor obsahuje již nabíječku, dobíjení probíhá jeho 

přímým napojením do sítě AC 230 V / 50 Hz
- vstup pro napájení DC 12 V např. z automobilu
- hmotnost 1,3 kg bez baterií
- rozměry Ø 230 × 350 mm
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