Deze veelzijdige audio repeater verzorgt uw social distancing berichten,
uw promoties, de achtergrond- of wachtmuziek van uw onderneming !
Maak bezoekers en personeel attent op hun
“social distancing” met getimede berichten
Verhoog uw omzet door shoppers te informeren
over uw wekelijkse promoties op een regelmatige
tijdsbasis en verwijs ze naar cafetaria en restaurant
Speel dienst- en veiligheidsberichten of zelfs
achtergrondmuziek op de fabrieksvloer
Verbeter de atmosfeer aan de telefoon met
aangepaste wachtmuziek muziek en berichten
Dank uw klanten en bezoekers en nodig ze uit om
hun aankopen af te ronden bij sluitingsuur
Gebruik de electrische tijdsregistratie klok om de
koffie- en luchpauzes voor het personeel aan te
kondigen

Bijzondere Kenmerken
Robuuste industriële MP3-speler in metalen behuizing
Voldoet aan de ISO 11172-3 mp3-standaard (tot 320 Kbps)
Speelt bestanden van een SD / SDHC-kaart tot 32 GB
Kopiëer bestanden van een PC of Laptop naar de SD-kaart
Ingebouwde versterker 2 x 3 Watt stereo of 6 Watt Mono
Regelbaar Volume niveau op Line-Out en Speaker terminals
Enkelvoudige DC voeding of interne batterij

In Battery Mode

Beschikbare trigger methoden:

Beschikbare werkingsmodi:
Start de weergave wanneer de trigger wordt aangebracht of verwijderd.
Stopt de weergave door een andere trigger of niet.
Speelt het geluid één maal of in lus totdat de trigger wordt verwijderd.
Speelt tot 99 bestanden in chronologische volgorde
Autoplay van 1bestand met configureerbare tussenpozen van 1.. 99 minuten
Zero Watt Standby bij inactiviteit in batterij-modus

Andere toepassingen

Druk knoppen
Bewegings- en Alarm sensoren
Electrische Tijdsregistratie klok
PLC’s
Aangepaste interfaces op aanvraag

Optionele producten

AA-215 versterker voor
extra Luidsprekers

Aankondigingen op PA-systeem op vaste tijden
Muziek en berichten voor industrie en amusement
Sequentiële berichten voor “Social distancing”
Wachtmuziek op de PBX telefooncentrale
Pratende displays /commentaar op tentoonstellingen
Speciale geluidseffecten voor thema attractieparken
Verbale instructies, feedback voor industrie en
vending machines

IR Bewegingsdetector SU-20

Optionele Diensten

Gepersonaliseerde berichten

voicegearstudio

AR-210 Audio Repeater

Type geluidsbestand
Aantal trigger Inputs
Max. aantal bestanden
Max Power uitgang
Type geheugen
Voedingsspanning
Seriële Poort
Interne relais
Externe. Afmetingen
Netto gewicht

MP3 (max 320Kbps )
1
99
2 x 3 W (stereo), 6W mono
SD/SDHC (2GB/32GB max)
10 ~ 15 VDC
Geen
Geen
78x72x30mm fixatie tabs niet incl
0.23 Kg Voeding niet inbegrepen
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