Hệ Thống Không Dây

Cho Hướng Dẫn Tour - Phiên Dịch

Mang tới bạn những trải nghiệm
chân thực nhất với chất lượng âm thanh rõ ràng,
hoạt động ổn định trong suốt thời gian sử dụng

1 Chiều

Hệ thống hướng dẫn tour

WG-D100R
WG-D100T

Đặc điểm hệ thống
• Chất lượng âm thanh tối ưu và hoạt động ổn định

• Hỗ trợ ngõ vào MIC và ngõ vào AUX riêng biệt ở bộ phát

• Cho phép ghi âm nội dung bằng cách kết nối thiết bị
ghi âm thông qua ngõ ra AUX của bộ thu

• Tự động đồng bộ hóa kênh của bộ thu với kênh của bộ phát

• Cho phép kết nối với thiết bị phát nguồn nhạc thông
qua đầu vào AUX trên bộ phát để truyền nội dung
đến tất cả các thiết bộ thu.

• Màn hình LCD lớn và hiển thị rõ ràng

2 Chiều

Hệ thống hướng dẫn tour

WG-D120R
WG-D120T

• Sử dụng pin AA với lựa chọn có thể sạc lại
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510 ~ 530 MHz
GFSK
8KHz 16 bit
22 ms
65 Hz – 3.8 kHz
> 80 dB
> 70 dB
< 1.5 %
Trong nhà: 100 m / Ngoài trời: > 150m
-88 dBm
10 mW
Ngõ ra tai nghe x 1 (32 Ω) / Ngõ ra AUX x 1 (0 Ω)
Ngõ vào Mic x 1 / Ngõ AUX x 1
Mặt trước + / -: bộ chọn kênh, nguồn: Bật / Tắt
Mặt trước + / -: bộ chọn kênh, nguồn: Bật / Tắt, ngắt tiếng
Tích hợp bên trong & kết nối micro ngoài
Mic: -35.5 dBV / AUX: -25 dBV

3 cách tùy chỉnh mặt bên
Pin
Thời lượng pin*
Nguồn sạc
Thời gian / dòng điện sạc
Màn hình LCD
Ăng-ten
Tiêu chuẩn
Màu sắc
Kích thước (R x C x S)
Khối lượng
Phụ kiện

WG-D100T

+ : Tăng âm lượng / Nhấn giữ giữa: Hiển thị chính xác tần số của kênh / -: Giảm âm lượng
14 giờ

Headphone

Pin Ni-MH "AA" 1.2V x 1 / Alkaline "AA" 1.5V x 1 (không bao gồm)
12 giờ
DC 5V Micro USB
Phụ thuộc vào từng loại pin và dung tích / 255 ± 10mA
Kênh, hiển thị pin, âm lượng, cường độ tín hiệu
Cần
CE FCC
Màu đen
40 × 83.5 × 24.6 mm, không bao gồm chiều dài của Ăng-ten
38.6 g
Dây buộc x 1, bộ chuyển đổi nguồn AC x 1, cáp Micro USB x 1

* Dữ liệu được đo khi sử dụng 1 pin sạc AA NiMH 2600 mAh

Model

WG-D120R

Tần số
Phương pháp điều chế
Tần số lấy mẫu
Độ trễ
Đáp tuyến tần số
Dynamic Range
S/N
Độ méo ở 1 kHz
Dải hoạt động
Độ nhạy của bộ thu
Công suất của sóng RF
Giắt 3.5mm
Bút bấm
Micro
Mức ngõ vào

510 ~ 530 MHz
GFSK
8KHz 16 bit
35 ms
65 Hz – 3.8 kHz
> 80 dB
> 60 dB
< 5.2 %
Trong nhà: 100 m / Ngoài trời: > 150m
-88 dBm
10 mW
Ngõ ra tai nghe x 1 (32 Ω) / Ngõ ra AUX x 1 (0 Ω)
Ngõ vào Mic x 1 / Ngõ vào AUX x 1
Mặt trước + / -: bộ chọn kênh, nguồn: Bật / Tắt
Mặt trước + / -: bộ chọn kênh, nguồn: Bật / Tắt, ngắt tiếng
Tích hợp bên trong
Tích hợp bên trong & Kết nối bên ngoài
Mic: -35.5 dBV / AUX: -25 dBV

3 cách tùy chỉnh mặt bên

+ : Tăng âm lượng / Nhấn giữa: Nhấn để nói /
-: Giảm âm lượng

Pin
Thời lượng pin*
Nguồn sạc
Thời gian / dòng điện sạc
Màn hình LCD
Ăng-ten
Tiêu chuẩn
Màu sắc
Kích thước (R x C x S)
Khối lượng
Phụ kiện

14 giờ

Cần / Xoắn ốc

* Dữ liệu được đo khi sử dụng 1 pin sạc AA NiMH 2600 mAh

WG-D120T

+ : Tăng âm lượng / Nhấn giữa: chế độ giao tiếp 2 chiều /
-: Giảm âm lượng

Loại Ni-MH "AA" 1.2V x 1 / Alkaline "AA" 1.5V x 1 (không bao gồm)
12 giờ
DC 5V Micro USB
Phụ thuộc vào loại pin và dung tích / 255 ± 10mA
Kênh, hiển thị pin, âm lượng, hiển thị giao tiếp 2 chiều, cường độ tín hiệu
Cần
CE FCC
Màu bạc
40 × 83.5 × 24.6 mm, không bao gồm chiều dài của Ăng-ten
38.6 g
Dây buộc x 1, bộ chuyển đổi nguồn AC x 1, cáp Micro USB x 1
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WG-D100R

Tần số
Phương pháp điều chế
Tần số lấy mẫu
Độ trễ
Đáp tuyến tần số
Dynamic Range
S/N
Độ méo ở 1 kHz
Dải hoạt động
Độ nhạy bộ thu
Công suất sóng RF
Giắt 3.5mm
Nút bấm
Micro
Mức ngõ vào
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Túi đựng pin sạc 12 khe

WG-TC12A

Model
Số lượng khe
Nguồn điện
Kích thước (R x C x S)
Khối lượng
Thiết bị tương thích
Phụ kiện
* Không bao gồm pin sạc

Like us on Facebook
facebook.com/ToaVietNam
TEV_BRO_054_01_00

Quét QRcode để truy cập trực tiếp thông tin sản phẩm và
hướng dẫn sử dụng mới nhất trên website http://toa-vn.com

WG-TC12A
12
DC 5V 4A
350 × 140 × 120 mm
1.11 kg
WG-D100 / WG-D120
Bộ chuyển đổi nguồn AC x 1, Phít cắm chuyển đổi x 1

TOA Electronics Vietnam Co., Ltd
www.toa-vn.com
Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
Ấn phẩm lưu hành nội bộ @Hà nội, tháng 03 -2020.

