
Transmisja skądkolwiek
wszędzie w tym samym czasie

Czy korzystasz z naszego systemu audio 2N® IP NetSpeaker w celu stworzenia tła muzycznego i 
nadawania ogłoszeń reklamowych, oraz możliwości wejścia na żywo z różnymi komunikatami? 
Nie chcesz instalować komputera z aplikacjami i szkolić stale zmieniających się operatorów? 
Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie 2N® NetMic - konsola sprzętowa IP z mikrofonem, która 
umożliwia wygłaszanie na żywo komunikatów lub odtwarzanie wcześniej przygotowanych plików 
w różnych strefach.

Przy pomocy przycisków na konsoli 2N® NetMic, można łatwo i szybko wybrać jedną lub więcej 
stref do wygłoszenia komunikatu z mikrofonu lub odtworzenia z pliku zapisaną wiadomość 
(np. ogłoszenie informacyjne, reklamę, muzykę, gong). Dodatkowo, w razie potrzeby, można 
podsłuchać, co jest odtwarzane w danej strefie przez proste naciśnięcie przycisku. Konsola ma 
jeden mikrofon i 14 przycisków, a dzięki zewnętrznym złączom można łatwo i bez problemu 
podłączyć dodatkowy mikrofon, odtwarzacz CD/MP3 lub słuchawki.

Dlaczego 2N® NetMic:
• Rozgłaszanie zapowiedzi w różnych strefach 
• Podsuch dźwięku odtwarzanego w różnych strefach
• Możliwość podpięcia w dowolnym miejscu sieci
 (rozwiązanie IP)
• Łatwa i wygodna obsługa
 (nie wymaga komputera)
• Prosta konfiguracja przy pomocy aplikacji
 2N® NetSpeaker Control Panel

2N® NetMic
Ogłoszenia na żywo kiedykolwiek ich potrzebujesz

Zastosowanie:
• Szkoły
• Sądy
• Dworce i lotniska
• Przychodnie lekarskie
• Parki rozrywki, aquaparki i 
   inne obiekty sportowe

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem zadzwoń +48585240160 lub napisz: biuro@cti.mikrotel.pl. 
Aby sie dowiedzieć więcej zajrzyj na www.cti.mikrotel.pl 



Podstawowe połączenie

Zasilanie
   12 do 32V, max. 1A
   PoE zgodne ze standardem 802.3af

    Interfejsy
Wejścia logiczne  Dwa, galwanicznie odizolowane,  
   sterowane zwarciem lub napięciem 5 do 48V
Wyjście przekaźnikowe 1, galwanicznie odizolowane,   
   styki NO i NC, max. obc. 48V, 1A
Wyjście słuchawkowe jack 3.5mm, stereo, moc wyjściowa 2x30mW,  
   min. impedancja 16Ohm, DR 101dB,  
   THD+N -85dB
Główne wejście mikrofonu  symetryczne, XLR,    
   zintegrowane zasilanie phantom 24V, 
   DR 88dB, THD+N  -82dB
Wejście mikrofonu  jack 3.5mm, zasilanie mikrofonu   
sluchawkowego  elektretowego, DR 84dB, THD+N -78dB
Wejście liniowe  jack 3.5mm,    
   symetryczne mono lub asymetryczne stereo, 
   DR 93dB, THD+N -82dB

    Strumień audio
   PCM, 44 100KHz, 16bit, Stereo
Głośniki    2 wbudowane, stereo, moc 2 x 1W

    Wymiary
   209 x 65 x 143 mm

    Temperatura pracy
   0 - 40°C

    Przyciski i opisy
Wymiar etykiety opisowej 39.6mm szer. x 9mm wys.
Duży przycisk (mowa) 25.5mm x 12mm
Mały przycisk (odsłuch) 12mm x 12mm

Parametry techniczne
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