
TG-201 Digital UHF

Two Way Průvodcovský systém

Nový nástupce úspěšné první generace řady TG-101, nová řada eTour TG-201 přináší na trh optimalizované funkce a nové technologie.  
Nový produkt nabízí lepší stabilitu signálu a rozšiřuje rozsah vysílacích frekvencí s možností využití více aktivních skupin v jedné 
oblasti. TG-2O1 má elegantní vzhled, modrou povrchovou úpravou a nabízí snadno čitelný displej a tři ovládací tlačítka.
Vestavěná lithium-polymerová baterie s kapacitou 1300 mAh poskytuje více až 17 hodin nepřetržitého používání na jedno nabití.  
Pomocí konektoru micro USB je metoda nabíjení jednoduchá a podobná nabíjení smartphonu.
K dispozici jsou nabijecí stanice se sloty pro 2/12/35/60/70 zařízení.

Vlastnosti
- Neporovnatelná kompaktní velikost a komfort při nošení.
- Automatická synchronizace kanálu přijímače a vysílače.

- Snadno čitelný LCD displej zobrazující číslo kanálu, hlasitost,

stav baterie a nabíjení.

� TG-20 l Digitální  dvoucestný turistický průvodce.

- Použití Li-Polymerového akumulátoru  dramaticky snižuje
náklady na nákup jednorázové baterie a snižuje dopad na životní
prostředí, likvidaci nebo recyklaci přístrojů.

-  Úspora energie - přístroj se automaticky vypne po 20 minutách
nečinnosti.
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Sada pro 33 posluchačů a dva řečníky
s nabíjecím kufrem pro 35 zařízení

Sada pro 11 posluchačů a jednoho řečníka
s nabíjecím kufrem pro 12 zařízení

1  x  vysílač

1  x  klopový mikrofon se sluchátkem

1  x  přijímač

11  x  sluchátko za ucho

1  x  nabíjecí kufr pro 12 zařízení

2  x  vysílač

2  x  klopový mikrofon se sluchátkem

33  x  přijímač

33  x  sluchátko za ucho

1  x  nabíjecí kufr pro 35 zařízení
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1 200 Kč /den
s DPH

2 800 Kč /den
s DPH
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