Užijte si svobodu
bezdrátového audia
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Jednoduché nastavení
a hledání bez kabelů,
které se zamotávají!
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Použijte sluchátka nebo reproduktor
Regulace hlasitosti
10 m provozní rozsah
Dlouhá životnost baterie
Nabíjení ze síťové zásuvky, auta,
nebo přes USB

Kompatibilní s jakýmkoli detektorem
Dodává se s 6,35mm (¼") audio kabelem do vysílače a
propojovacím kabelem k SDC 2300.

"PRO-SONIC systém lze snadno nastavit a dává
čistý signál všem detektorům Minelab. Je také
přenosný mezi mým SDC a 4500. Eliminuje
nepříjemnosti spojené s kabelem od sluchátek."
– Testovací hledač detektorů Minelab

Užijte si svobodu bezdrátového audia
PRO-SONIC bezdrátový audio systém generuje zvuk s využitím pokročilé bezdrátové technologie
k dosažení čistého zvuku s minimálně postřehnutelným časovým zpožděním.
PRO-SONIC přijímací modul je vybaven reproduktorem a 6,35mm (¼") sluchátkovým jackem.
Může být přichycen na postroj nebo oblečení pomocí kovového klipu.
Bezdrátová technologie

Vše, co potřebujete

PRO-SONIC vysílací modul vysílá o nízkém výkonu (mW) radiové vlny
v bezlicenčním frekvenčním rozsahu (2,402 – 2,480 Ghz).

PRO-SONIC systém obsahuje vše,
co potřebujete pro čisté, rychlé,
bezdrátové audio.

PRO-SONIC přijímací modul detekuje tyto signály a vytváří piconet
komunikační síť s vysílacím modulem, používá tzv. frekvenční skoky
pro eliminaci rušení od ostatních bezdrátových zařízení.

VYSÍLAČ

PRO-SONIC je kompatibilní se všemi detektory. Mezi příslušenství
patří nabíječka do auta, pro případné dobití na cestě.

PŘIJÍMAČ

Univerzální nabíječka do sítě i auta
Přijímací
modul

Vysílací
modul

Audio kabel
SDC 2300
propojovací kabel do vysílače
(6,35 mm / ¼")
Specifikace
Frekvenční rozsah
Bezdrátový dosah
Doba provozu
Pohotovostní režim
RF přenosový výkon
Audio výkon zesilovače
Audio zkreslení
Latence
Nastavení hlasitosti
Rozměry
Hmotnost

Vysílací modul
2,402–2,480 Ghz
≤10 metrů / 32 stop
10 hodin
50 dní
0 – + 8 dBm
–
<1% @ 1 kHz
<50 ms
–
50mm × 35mm × 16mm
2" × 1,38" × 0,63"
23 g

Dvojitý nabíjecí kabel
1 × USB-A, 2 × USB
Micro-B

Návod
k obsluze

Přijímací modul

16 hodin
100 dní

Jděte na minelab.com
pro nalezení nejbližšího
prodejce

3W

7 úrovní
109mm × 62mm × 22mm
4,29" × 2,44" × 0,89"
110 g

Obrázky a grafy jsou pouze pro ilustrační účely. Položky a specifikace se mohou lišit od
uváděných. | Minelab® a PRO-SONIC™ jsou obchodní značky firmy Minelab Electronics Pty
Ltd. | 4907-0832-1
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