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Günlük kullanım  
için karmaşık  
olmayan yetenek



Ürün modeline bağlı değişiklikler ve farklılıklar görülebilir
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Teknik özellikler

Kanallar 16 kanal kullanılabilir (ücretsiz ve lisans 
gerektirmeden) 
8 kanal aynı anda kullanma imkanı

Etki alanı 30 -100 m (konuma göre değişebilir)

Frekans aralığı 863 - 865 MHz

Bağlantı 3.5 mm mini jack girişi kulaklık ve mikrofon 
için (örn. ses dosyaları girmek için)

Ekran şarj seviyesi göstergesi

Kullanım dönebilen düğme aracılığıyla

Mikrofon (verici) dahili mikrofon 

Ses kesintisiz ses ayarlama kontrolü

Gövde güçlü endüstriyel kasa

Sıcaklık -10 ve +50 arası

Güç kaynağı değiştirilebilir veya şarj edilebilir pil (2 x AA)

Elektrik bağlantısı 12 V kablolu adaptör

Güç 10 mW

Çalışma süresi 17 saate kadar

Şarj süresi yaklaşık 4 saat

Garanti teslim tarihinden itibaren 24 ay

Sertifika CE sertifikalı; R&TTE tüm AB ülkelerinde 
kullanıma izin vermektedir

Temel ekipman 12’li veya 36’lı ünite için şarj modülleri, yedek 
bataryalar, tekli kulaklıklar,
headset mikrofon, boyun askıları ve mobil 
telefon askıları (kemer klipsi)

Opsiyonel indüksiyon kordonu, el mikrofonu, bağımsız 
üniteler için USB şarj kablosu
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Önemli özellikleri  

• iç ve dış mekan kullanımına uygun
• optimal ses aktarımı
• 16 kanal
• aynı anda 8 kanala kadar kullanım imkanı
• çakışma olmadan kablosuz iletişim
• çok dilde tur imkanı
• kolay taşıma
• hafif ve konforlu kullanım
• güçlü ve dayanıklı
• kemer klipsi ya da boyun askısı sayesinde  

kolay taşıma
• 50 üniteli çekmece içine eklenebilir  

şarj modülü
• multimedya içerik için interaktif yazılım
• fiyat-performans değeri

Teknoloji

tourGuide MG; uzun yıllardır, kolay kullanımı ve 
uygun maliyet avantajı sayesinde en favori 
ürünlerimizden biri olmuştur. Yüksek ziyaretçi 
sayısına sahip müzelerde bile, aynı anda pek  
çok grubun hiçbir frekans sorunu yaşamadan 
gezebilmesini sağlar.


