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WA 710RC elektronický audioprůvodce, pro hrady, zámky, muzea, galerie

WA 710RC je ověřeným systémem, tzv. audioprůvodcem. Audioprůvodce velice levně, spolehlivě, kdykoli a především v několika

jazycích nahradí klasického „lidského“ průvodce. Ať už audioprůvodce využijí hrady, zámky, galerie, muzea, technické nebo přírodní

pamětihodnosti, je jasné, že audioprůvodce je velice praktický a přínosný pomocník. Navíc je dokázáno, že systém se finančně vrátí 

již obvykle za první sezónu.

Systém se skládá ze dvou zařízení. První jsou sluchátka, které mají v sobě přehrávač a ty půjčujeme návštěvníkům. Druhé zařízení 

je něco jako základnová stanice, v které sluchátka dobíjíme a pomocí kterého do sluchátek „nahráváme“ jednotlivé hlasové soubory,

tedy povídání o jednotlivých expozicích.

sluchátko s přehrávačem:
-  slouží k přehrávání jednotlivých hlasových souborů podle toho, 

u které expozice se návštěvník nachází
-  digitální systém s vestavěným přehrávačem, audio komprese

pro zvýšení srozumitelnosti
-  audio výstup (např. na další ext. sluchátko) konektorem Jack 

3,5 mm stereo
-  kapacita přehrávače sluchátka 900 min / vzorkování 44,1 kHz, 

datový tok 128 kb/s
- max. počet jazyků ve sluchátku 32
- max. počet hlasových souborů pro každý jazyk 950
- vestavěna SD paměťová karta, 1 GB
- souborový systém FAT 12, 16, 32
-  tlačítka na sluchátku: power on, play / stop, 0 – 9,

volume ± prostřednictvím tl. 9 a 7
-  indikace na sluchátku: zelená svítí = zapnuto, zelená bliká = pře-

hrává se hlasový soubor, červená = baterie je téměř vybita
- frekvenční rozsah 50 – 18 000 Hz / –3 dB
- odstup S/N > 95 dB
- pracovní teplota –10 až +50 °C
-  napájení bateriemi 2× AA 1,2 V Ni-MH 1600 mAh (dobíjecí) nebo 

2× AA 1,5 V alkalické (jednorázové)
- dobíjení sluchátek prostřednictvím uploaderu WA 710RU
-  doba provozu sluchátka 10 h / Ni-MH dobíjecí baterie, 16 h /

alkalické jednorázové baterie
- rozměr sluchátka 59 × 235 × 28 mm
- hmotnost sluchátka 180 g s bateriemi

uploader hlasových souborů s nabíječem:
-  uploadování hlasových souborů do několika sluchátek najednou 

probíhá prostřednictvím sluchátek WA 710RC vložených do uplo-
aderu WA 710RU, který slouží zároveň jako dobíječ. Uploader je 
spojen s PC, kde se nachází obslužný software (v EN a dalších 

mezinárodních jazycích) prostřednictvím USB
-  v obslužném softwaru na PC řídíme, které soubory se mají na-

hrát do kterých sluchátek a tam do kterých jazykových složek. 
Kompletně spravujeme hlasové soubory i s rozlišením jazyků

- software je součástí balení uploaderu
- kapacita 10 vložených sluchátek
-  čas nutný pro dobití sluchátka 5 – 6 h při použití baterií s kapaci-

tou 1600 mAh
-  dobíjení řídí kompletně vnitřní elektronika, použita metoda PWM, 

detekce poklesu a nárůstu napětí, časová detekce, detekce ba-
terie

-  napájení AC 230 V / 50 Hz prostřednictvím adaptéru 12 V DC
(je součástí)

-  indikace pro každé sluchátko: oranžová svítí = dobíjí se, zelená = 
je dobito, oranžová bliká = porucha baterie ve sluchátku

-  indikace pro spojení uploaderu s PC: zelená = spojení ok,
červená = spojení nebylo navázáno

- rozměry 110 × 95 × 550 mm
- hmotnost 2,6 kg

elektronický audioprůvodce oproti „lidské“ verzi několik dal-
ších výhod:
- nebere nemocenskou a příplatky za víkendy či svátky
- funguje včas a vždy
- umí několik jazyků
- je mu rozumět a „umí mluvit“
- nevymlouvá se a nedělá chyby
-  nemusí čekat na celou skupinu návštěvníků, prohlídky jsou zcela 

individuální, časově fl exibilní
- obslouží daleko více návštěvníků

WA 710RC sluchátko Kat. č.: 21 910 ............... ks

WA 710RU uploader s nabíječem Kat. č.: 21 911 ............... ks

sluchátko s přehrávačem:

!
- až 32 jazyků, 950 hlasových souborů

- nahrazuje lidského průvodce

- vč. intuitivního software zdarma

NOVINKA!
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