CAV-16 Call-A-Voice

TM

De Call-a-Voice draadloos oproep systeem werkt met Radio Frekwentie zenders en ontvangers met een geintegreerde
audio player. Ontworpen om vooropgenomen berichten weer te geven door het activeren van draadloze drukknoppen.
Tot vier CAV-16 receivers kunnen in dezelfde werkomgeving gestuurd worden met verschillende zenders om dezelfde of
verschillende berichten weer te geven, al nagelang de instelling van de zenders.
De Call-A-Voice zenders zijn beschikbaar in verschillende types naargelang hun veelvoudige toepassingen. De DCB-1,
HCB-1, HCB-4 en PCB-1 kunnen allemaal werken met hetzij een 12V batterij of een DC stroomadapter.
De CAV-16 ontvanger heeft een ingebouwde audio player voor het weergeven van vootopgenomen MP3 bestanden van een
willekeurige SD/SDHC geheugenkaartje. De ingebouwde versterker kan rechtstreeks twee speakers aansturen , of aangesloten
worden met een PA systeem . De ontvanger kan ingesteld worden naargelang de zender en de verschillende toepassingen.
Ontvanger gecombineerd met luidspreker(s)
De CAV-16 is verkrijgbaar als onafhankelijke receiver of wordt geleverd, gemonteerd op de achterkant van een luidsprekerbehuizing of geïntegreerd in plafondtegel luidsprekersysteem om een zone of een specifieke locatie aan te spreken met
berichten.
Typische Toepassingen
Shopping info/ klant
Kassa wachtrijsysteem
Oproep Ziekenhuispersoneel
Interactieve Parlophonie & PBX Audio Com
Brand en Beveiligingsberichten
Grote burelen, hotels, scholen, universiteiten
Draaloze Paging & personeelsoproepen
Machine Support

CAV-16 Technical Specifications
Type geluidsbestand
Aantal Trigger Inputs
Receiver Adressen
Versterker Out @ 8 Ohm
Geheugen : SD/HCSD
Switching modes:
Type voeding
RF Frequentie
Player Afmetingen
Netto gewicht

MP3 (max 320Kbps : CD kwaliteit )
63 Audio bestanden (in Binary Mode)
16 - (4 x CAV-16 in zelfde ruimte)
Class D 2 x 15 W , 55 W mono
32GB max
Direct, Binary of Round Robin
PSA 100-240VAC/24 VDC
433Mhz - vrij van licentie
135 x90 x35 mm (excl bevestings tabs)
434 gr (PSA niet inbegrepen)

Gemonteerd op rugzijde
van AUDAC WX802MK2

Speciale Kenmerken
CD kwaliteit mp3 audio (t.e.m. 320 Kbps)
1 tot 16 adressen per Receiver
SD/HDC geheugen voor snelle in the field updates
Onderhoudsvrije werking

Optionele Dienstverlening
Gepersonaliseerde berichten
CAV-16

CAV-16

voicegearstudio

PA-System/Amp

Bel hier
voor Info

DCB-1

Gepersonaliseerde
achterpanelen
voor belknoppen
HCB-4

3
Voicegear is a registred trade mark from Pinewood Electronics Marketing s.a., Est. In 1990.

www.voice-gear.com

errors and omission excepted

HCB-1 PCB-1

