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Turvallisuutta koskevia ohjeita

Turvallisuutta koskevia ohjeita
Keskusyksikön ADN CU1 mukana erikseen tulevia turvallisuus-
ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ne sisältävät ADN-kon-
ferenssijärjestelmän turvallista käyttöä koskevia tärkeitä tietoja 
sekä valmistajan vakuutukset ja takuuohjeet.

Koko ADN-konferenssijärjestelmän yksityiskohtainen käyttöohje 
on

• internetosoitteessa www.sennheiser.com tai
• keskusyksikön ADN CU1 kanssa toimitetulla DVD-ROM-levyllä.

Puheyksiköt ADN D1/C1 ja ADN-W D1/C1
Johdolla kytketty osallistujan puheyksikkö ADN D1 ja puheenjohtajan puheyk-
sikkö ADN C1 sekä langaton osanottajan puheyksikkö ADN-W D1 ja puheenjoh-
tajan puheyksikkö ADN-W C1 ovat osa Sennheiserin ADN-konferenssijärjestel-
mää. 

IN    OUT

ADN C1:n ja ADN D1:n puheyksikkölaitteistot on 
tarkastettu varmennetun rengasjohdotuksen täy-
dellisen käyttövarmuuden varmistamiseksi. Mikäli 
laitteistotarkastuksen 1 (ei merkintää tyyppikilves-
sä) puheyksiköitä yhdistellään laitteistotarkastuk-
sen 2 (tyyppikilvessä merkintä ”HW: v2”) puheyksi-
köiden kanssa, käyttövarmuus on mahdollista vain 
rajoitetusti.

Varmennetun rengasjohdotuksen yhteydessä 
saa käyttää ainoastaan laitteistotarkastuksen 2 
puheyksiköitä.



Toimitussisältö

Toimitussisältö

ADN-vakiojärjestelmäkomponentit
1 osanottajan puheyksikkö ADN D1 tai puheenjohtajan puheyksikkö 

ADN C1

1 käyttöohje

Johdolla kytketyt puheyksiköt ADN D1 ja ADN C1 toimitetaan käyttö-
valmiina. Puheyksiköt tulee kytkeä järjestelmäkaapeleilla keskusyk-
sikköön ADN CU1 (lisätietoja on ADN-järjestelmäkäyttöohjeessa).

Langattomat ADN-komponentit 
Langattoman puheyksikön konsoli 
1 Osanottajan puheyksikön ADN-W D1 tai puheenjohtajan puheyksikön 

ADN-W C1 konsoli (ilman akkua ja joutsenkaulamikrofonia)

1 käyttöohje

Osanottajan puheyksikön langaton puheyksikkösetti
1 langattoman puheyksikön ADN-W D1 konsoli

1 ADN-W BA -litium-ioni-akku

1 joutsenkaulamikrofoni (versiosta riippuen ADN-W MIC 15-39 tai 
36- 29)

3 käyttöohjetta (langatonta puheyksikköä, akkua ja joutsenkaulamikro-
fonia varten)

Langattomien puheyksiköiden käyttöön tarvitaan lisäksi akku 
ADN-W BA sekä joutsenkaulamikrofoni ADN-W MIC 15 tai ADN-W 
MIC 36.



Käyttöä varten tarvittavat osat

Käyttöä varten tarvittavat osat
Johdolla kytkettyjä ja langattomia komponentteja voi yhdistellä 
vapaasti.

Keskusyksikkö
Luku-
määrä 

Nimitys Tuotenro Toiminto 

1 ADN CU1-EU -keskusyksikkö, 
EU-versio

505553 Konferenssin ohjaus 
(johdolla kytketty ja lan-
gaton) Jännitteensyöttö 
enint. 40 puheyksikölle 
ja/tai antennimoduuli

ADN CU1-UK -keskusyksikkö, 
UK-versio

505554

ADN CU1-US -keskusyksikkö, 
US-versio

505555

Johdolliset vakiokomponentit
Jännitesyöttö
Luku-
määrä 

Nimitys Tuotenro Toiminto 

1 - 15  
(valin-
nainen)

ADN PS-EU -jännitelähde, 
EU-versio

505546 Yksinkertaisella tai var-
mennetulla johdotuksella 
varustettujen puheyk-
siköiden jännitesyöttö, 
konferensseihin, joissa 
enintään 400 osanottajaa

ADN PS-UK -jännitelähde, 
UK-versio

505547

ADN PS-US -jännitelähde, 
US-versio

505548

Puheyksiköt
Luku-
määrä 

Nimitys Tuotenro Toiminto

maks. 
400 A

ADN D1 osanottajan puhe-
yksiköt 

502758 Konferenssissa pidettä-
viä puheita varten

1 - 10 
(valin-
nainen)

ADN C1 puheenjohtajan 
puheyksiköt

502759 Konferenssin johtami-
seen



Käyttöä varten tarvittavat osat

Järjestelmäjohto
Järjestelmäjohdot ovat mustia ja ne on varustettu 2 suojatulla RJ45-pistok-
keella.

Luku-
määrä

Nimitys, pituus Tuotenro Toiminto

Erilaisia SDC CBL RJ45-2, 2 m 009842 Osien ja puheyksi-
köiden yhdistäminen 
toisiinsa

SDC CBL RJ45-3, 3 m 009843

SDC CBL RJ45-5, 5 m 009844

SDC CBL RJ45-10, 10 m 009845

SDC CBL RJ45-20, 20 m 009846

SDC CBL RJ45-50, 50 m 009847

Langattomat komponentit
Antennimoduuli
Luku-
määrä

Nimitys Tuotenro Toiminto

1 - 4 ADN-W AM -antennimoduuli 504743 Langattomaan tiedon-
siirtoonADN-W AM-US -antennimo-

duuli, US-versio
505715

Langattomat puheyksiköt
Luku-
määrä

Nimitys Tuotenro Toiminto 

enint. 150 ADN-W D1 langattomat 
osanottajan puheyksiköt

504748 Konferenssissa pidettä-
viä puheita varten

1 - 10 
(valinnai-
nen)

ADN-W C1 langattomat pu-
heenjohtajan puheyksiköt

504745 konferenssin johtami-
seen

langat-
tomien 
puheyk-
siköiden 
lukumää-
rästä 
riippuen

ADN-W BA langattomien 
puheyksiköiden akku

504744 Jännitteensyöttöä 
varten

ADN-W MIC 15-39 504750 Joutsenkaulamikrofo-
ni pidettäviä puheita 
varten

ADN-W MIC 36-29 504751

ADN-W MIC 15-50 504752

ADN-W MIC 36-50 504753

Muita ADN-konferenssijärjestelmän tarvikkeita löydät osoitteesta 
www.sennheiser.com.



Tuotteen yleiskuva ADN D1/C1

Tuotteen yleiskuva ADN D1/C1
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1 Liimatulla tuulisuojalla varustettu 
mikrofoni

7 Mikrofonipainike 

2 Valorengas 8 Mikrofonipainikkeen merkkivalo

3 Kuulokeliitin 9 Kaiutin

4 Prioriteettipainike 10 Tuloliitin IN 

5 Seuraava-painike 11 Lähtöliitin OUT

6 Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden 
säädin

12 Tyyppikilpi (ks. alapuoli)



Tuotteen yleiskuva ADN-W D1/C1

Tuotteen yleiskuva ADN-W D1/C1
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1 Liimatulla tuulisuojalla varustettu 
mikrofoni: ADN-W MIC 15: liimattu 
ADN-W MIC 36: työnnetty paikoilleen

8 Mikrofonipainikkeen merk-
kivalo

2 Valorengas 9 Kaiutin

3 Kuulokeliitin 10 Kiinnityskierre

4 Prioriteettipainike 11 Liukukoskettimet

5 Seuraava-painike 12 Mikrofoniliitäntä

6 Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden 
säädin

13 Työntökiskot akulle 
ADN-W  BA

7 Mikrofonipainike 14 Liitäntä akulle ADN-W BA

15 Tyyppikilpi



Langattomien puheyksiköiden ADN-W D1/C1 valmistelu käyttöä varten

Langattomien puheyksiköiden ADN-W D1/
C1 valmistelu käyttöä varten
Langaton puheyksikkö tulee kytkeä käyttöä varten joutsenkaulamikrofonin 
kanssa (ADN-W MIC 15 tai ADN-W MIC 36, saatavilla eri maissa). Akku ADN-W 
BA syöttää jännitettä langattomaan puheyksikköön. Konferenssijärjestelmä 
tunnistaa automaattisesti, onko langattomasti liitetty puheyksikkö puheen-
johtajan (ADN-W C1) vai osanottajan puheyksikkö (ADN-W D1) ja alustaa sen 
itsenäisesti. Langattoman käytön konfigurointia koskevia tietoja on järjestel-
mäkäyttöohjeessa tai keskusyksikön ADN CU1 ja antennimoduulin ADN-W AM 
ohjeessa.

Mikäli puheyksikköön ei liitetä lainkaan mikrofonia, konsolia voi käyt-
tää kaiuttimena konferenssikanavan äänentoistoon.

 

Joutsenkaulamikrofonin ADN-W MIC 15/36 kier-
täminen paikoilleen / irrottaminen

12

10

Joutsenkaulamikrofonin kiertämiseksi 
paikoilleen:

Aseta joutsenkaulamikrofoni mikrofoni-
liitännän päälle 12.

Kiristä mikrofonin kiinnityskierrettä 10 
myötäpäivään Joutsenkaulamikrofoni on 
liitetty puheyksikkökonsoliin.

Joutsenkaulamikrofonin irrottamiseksi:

Irrota mikrofonin kiinnityskierre 10 kier-
tämällä sitä vastapäivään.

Poista joutsenkaulamikrofoni varovasti 
mikrofoniliitännästä.

Mikrofonin valvonta
Puheyksikkö tarkastaa mikrofonin moitteettoman toiminnan langattoman puhe-
yksikön päällekytkemisen jälkeen.

Mikäli mikrofonin tarkastuksen yhteydessä havaitaan virheitä, mikrofonin merk-
kivalo 8 ja mahdollinen valorengas 2 vilkkuvat päällekytkennän jälkeen nopeasti 
punaisina ja mikrofoni deaktivoidaan automaattisesti.



Langattomien puheyksiköiden ADN-W D1/C1 valmistelu käyttöä varten

Vaihda viallinen mikrofoni uuteen.
Mikäli mikrofoni irrotetaan ja kiinnitetään takaisin käytön aikana (langaton 
puheyksikkö kytketty päälle), puheyksikkö ei välttämättä toimi moitteetto-
masti. Käytön aikana voi ilmetä äänenvoimakkuuden vaihtelua ja häiriöääniä.

Liitä ensin mikrofoni ja kytke puheyksikkö vasta sen jälkeen päälle.

Akun asettaminen paikoilleen / irrottaminen
Kun ADN-W BA -akku halutaan asettaa sisään langattomaan puheyksikköön:

Tarkasta akku ennen sen käyttöä, jotta varmistetaan, että akun lataus on riit-
tävä ja viallisen akun mahdollisuus suljetaan pois (ks. akun käyttöohje).

Lataa akku tarvittaessa (ks. akun käyttöohje).

Työnnä akku langattomassa puheyksikössä oleville akun sisääntyöntökis-
koille 13.

813 8

 Kiinnitysklipsi 8 lukittuu kuuluvasti ja kiinnittää akun.

Akun poistamiseksi puheyksikön konsolista:

Paina kiinnitysklipsiä 8 ja vedä akku ulos akun sisääntyöntökotelosta.

Langattoman puheyksikön päälle-/poiskytkentä
Langattoman puheyksikön poiskytkemiseksi:

Paina mikrofonipainiketta 7.
Mikrofonipainikkeen merkkivalo 8 ja valorengas 2 vilkkuvat punaisina ja akun 
ADN-W BA langattoman käyttötilan HF-näyttö vilkkuu 2 hitaasti sinisenä. 
Alustusvaiheen lopettamisen ja antennimoduuliin ADN-W AM tapahtuneen 
kirjautumisen jälkeen mikrofonipainikkeen merkkivalo 8 ja valorengas 2 sam-
muvat. Akun ADN-W BA langattoman käyttötilan HF-näyttö osoittaa 2 siirto-
laadun:



Langattomien puheyksiköiden ADN-W D1/C1 valmistelu käyttöä varten

2

2

8

7

ADN-W BA Tila-merkkivalo Langattoman käyttötilan 
HF-näyttö 2

 

Väri Merkitys

- hyvä siirtolaatu

sininen, vilkkuu 
hitaasti

tilapäisiä siirtohäiriöitä

sininen, vilkkuu 
nopeasti

jatkuvia siirtohäiriöitä

Mikäli antennimoduuliin ei voitu luoda 5 minuutin kuluessa yhteyttä, 
langaton puheyksikkö kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Kaikkien langattomien puheyksiköiden poiskytkemiseksi:

Paina keskusyksikön ADN CU1 päälle-/poiskytkin asentoon „0“.
Keskusyksikkö kytketään pois päältä ja näyttö sammuu. Keskusyksikköön 
kytketty antennimoduuli ADN-W AM kytketään pois päältä. Kaikki päälle-
kytketyt ja liitetyt langattomat puheyksiköt kytkeytyvät automaattisesti pois 
päältä 5 minuutin kuluttua.

Mikäli käytetään ”Conference Manager” -ohjelmistoa, kaikki osan-
ottajien puheyksiköt voi myös kytkeä pois päältä (lisätietoja on 
ADN-järjestelmäkäyttöohjeessa).

Yksittäisten langattomien puheyksiköiden poiskytkemiseksi:

Pidä mikrofonipainike 7 painettuna 5 sekunnin ajan.

Tai:

Irrota akku ADN-W BA akun sisääntyöntökiskoilta (ks. „Akun asettaminen 
paikoilleen / irrottaminen“ ).
Puheyksikkö kytkeytyy pois päältä. Kaikki merkkivalot sammuvat.

Mikäli käytetään konferenssikäyttötapaa ”Push To Talk-toiminto”, lan-
gattoman puheyksikön voi kytkeä pois päältä vain irrottamalla akun.

Manuaalisen poiskytkennän toiminnon mikrofonipainiketta painamalla 
voi myös deaktivoida (yksityiskohtaisia lisätietoja on ADN-järjestelmä-
käyttöohjeessa).



Langattomien puheyksiköiden ADN-W D1/C1 valmistelu käyttöä varten

Osanottajan puheyksiköiden käyttö
Johdolla kytkettyjen puheyksiköiden ADN D1 ja langattomien puheyksiköiden 
ADN-W D1 käyttö tapahtuu identtisesti.

Puheyksikön käyttö / puheoikeuden pyytäminen
Konferenssikäyttötavassa ”suora pääsy” tai ”kumoa” (yksityiskohtaisia lisätie-
toja on ADN-järjestelmäkäyttöohjeessa):

2

8

7

Paina mikrofonipainiketta 7.
Mikrofoni kytkeytyy päälle. Voit puhua vä-
littömästi. Mikrofonipainikkeen merkkivalo 
8 ja valorengas 2 palavat punaisena. Kaiu-
tin 9 mykistetään. Konferenssikäyttötavas-
ta ja asetetusta puherajoituksesta riippuen 
edellä aktiivisena olleelta puheyksiköltä 
voidaan poistaa puheoikeus.

Konferenssikäyttötavassa ”Push To Talk-toi-
minto”:

Paina mikrofonipainiketta 7 ja pidä painike 
painettuna puheenvuoron ajan.
Mikrofoni kytkeytyy päälle. Voit puhua vä-
littömästi. Mikrofonipainikkeen merkkivalo 
8 ja valorengas 2 palavat punaisena. Kaiu-
tin 9 mykistetään.

Konferenssikäyttötavassa ”pyyntö” täytyy myöntää puheoikeus:

Paina mikrofonipainiketta 7.
Käyttövalikon asetuksista riippuen (yksityiskohtaisia lisätietoja on ADN-jär-
jestelmäkäyttöohjeessa)

• mikrofonipainikkeen merkkivalo 8 vilkkuu vihreänä ja valorengas 2 punaise-
na 

tai 
• vain mikrofonipainikkeen merkkivalo 8 vilkkuu vihreänä.

Heti kun puheenjohtaja on myöntänyt puheoikeuden, kyseinen mikrofoni 
kytkeytyy päälle. Mikrofonipainikkeen merkkivalo 8 ja valorengas 2 palavat 
punaisena. Kaiutin 9 mykistetään. Konferenssikäyttötavasta ja asetetusta 
puherajoituksesta riippuen edellä aktiivisena olleelta puheyksiköltä voidaan 
poistaa puheoikeus.



Langattomien puheyksiköiden ADN-W D1/C1 valmistelu käyttöä varten

Mikrofonin poiskytkentä / puheoikeuspyynnön vetäminen ta-
kaisin
Mikrofonin kytkemiseksi puhumisen jälkeen pois päältä tai puheoikeuspyynnön 
vetämiseksi takaisin (konferenssikäyttötapa ”suora pääsy”, ”kumoa” tai ”pyyntö”):

Paina mikrofonipainiketta 7 uudelleen.
Mikrofonipainikkeen merkkivalo 8 ja valorengas 2 sammuvat.

Konferenssikäyttötavassa „Push To Talk- toiminto“:

Vapauta mikrofonipainike 7.
Mikrofonipainikkeen merkkivalo 8 ja valorengas 2 sammuvat.

Kuulokkeiden liittäminen

3

Yhdistä kuulokkeet 3,5 mm:n jakkipistokkeella 
kuulokeliitäntään 3.

Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätö

VARO
LIIAN KOVA ÄÄNENVOIMAKKUUS AIHEUTTAA KUULOVAMMOJA!

Korviin vaikuttava pitkäaikainen kova äänenvoimakkuus voi ai-
heuttaa pysyviä kuulovammoja.

Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.

Älä altista itseäsi tai muita konferenssin osanottajia jatkuville 
koville äänenvoimakkuuksille.

Vol +

Vol -

6
Äänenvoimakkuuden muuttamiseksi:

Kierrä äänenvoimakkuussäädintä 6 

• oikealle, äänenvoimakkuuden korottamiseksi

tai 

• vasemmalle, äänenvoimakkuuden alentami-
seksi.
Äänenvoimakkuus palautetaan keskitasolle 
poiskytkennän yhteydessä.



Puheenjohtajan puheyksiköiden käyttö

Puheyksikön kaiuttimen äänenvoimakkuus säädetään keskusyksikös-
tä (yksityiskohtaisia lisätietoja on ADN-järjestelmäkäyttöohjeessa).

Puheenjohtajan puheyksiköiden käyttö
Johdolla kytkettyjen puheyksiköiden ADN D1 ja langattomien puheyksiköiden 
ADN-W C1 käyttö tapahtuu identtisesti. 
Puheenjohtajan puheyksiköillä on samat toiminnot kuin osanottajien puheyksi-
köillä ja lisäksi vielä puheenjohtajatoiminnot. 
Puheenjohtajan puheyksiköllä voit puhua koska tahansa ilman erillistä pyyntöä. 
Mikäli konferenssijärjestelmässä käytetään useita puheenjohtajan puheyksiköi-
tä, niillä on samat oikeudet.

Puheoikeuden myöntäminen yhdelle osanottajalle
Kaikki puheoikeutta pyytäneet osanottajat asetetaan odotuslistalle. Käyttäjävalikon 
asetuksesta riippuen:

5

• mikrofonipainikkeen merkkivalo 8 vilkkuu 
vihreänä ja valorengas 2 punaisena 

tai

• vain mikrofonipainikkeen merkkivalo 8 vilkkuu 
vihreänä.

Puheenjohtajan puheyksiköllä tapahtuvan puheoi-
keuden myöntämiseksi odotuslistassa seuraaval-
le osanottajalle:

Paina seuraava-painiketta 5.
Odotuslistalla seuraavana oleva osanottaja 
saa puheoikeuden.

Mikäli käytetään ”Conference Manager” -ohjelmistoa, puheoikeuden 
voi myöntää myös hiirtä klikkaamalla (yksityiskohtaisia lisätietoja on 
ADN-järjestelmäkäyttöohjeessa).



Puheenjohtajan puheyksiköiden käyttö

Konferenssin lopettaminen tai puheoikeuden poistaminen pu-
heenjohtajan puheyksiköllä (Peru-toiminto)

Päävalikko
 Neuvotteluvalikko
         Tyhjennä pyyntölista perumalla

Aseta keskusyksikön käyttäjävalikosta pu-
heenjohtajan puheyksikön prioriteettipai-
nikkeen 4 toiminto (”Tyhjennä pyyntölista 
perumalla”):

 

Asetus Prioriteettipainikkeen toiminta
„Päälle“ Mikäli painat prioriteettipainiketta 4, kaikilta osanottajien 

puheyksiköiltä viedään puheoikeus. Olemassa olevat puheoi-
keuspyynnöt poistetaan.

„Pois“ Mikäli prioriteettipainiketta 4 painetaan, puheoikeus poiste-
taan kaikilta niiltä osanottajien puheyksiköiltä, joila on tähän 
asti ollut puheoikeus. Olemassa olevat puheoikeuspyynnöt 
säilyvät.

4

Paina prioriteettipainiketta 4 lyhyesti.
Konferenssilaitteisto käyttäytyy kuten taulukossa on 
ilmoitettu.

Mikäli käytetään ”Conference Manager” -ohjelmistoa, kaikki osan-
ottajien puheyksiköt voi kytkeä pois päältä myös hiirtä klikkaamalla 
(yksityiskohtaisia lisätietoja on ADN-järjestelmäkäyttöohjeessa).



Puheyksiköiden puhdistus ja hoito

Kaikkien osanottajien puheyksiköiden väliaikainen mykistämi-
nen puheenjohtajan puheyksiköllä (prioriteettitoiminto)
Puheenjohtaja voi keskeyttää keskustelun prioriteettitoiminnolla milloin vain. 
Kaikkien puheenjohtajien puheyksiköiden puheoikeus pysyy kuitenkin koko ajan 
voimassa.

4

2
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Pidä prioriteettipainiketta 4 painettuna niin kauan 
kuin haluat mykistää kaikki osanottajien puheyksi-
köt.
Kaikki puheyksiköt – paitsi puheenjohtajan puhe-
yksiköt – mykistetään välittömästi. Niiden puhe-
yksiköiden, joilla oli tätä ennen puheoikeus, mi-
krofonipainikkeen merkkivalo 8 vilkkuu vihreänä ja 
valorengas 2 punaisena. Voit puhua välittömästi. 
Mikrofonipainikkeen merkkivalo 8 ja puheenjohtajan 
puheyksikön valorengas 2 palavat punaisena.

Vapauta prioriteettipainike 4.
Puheyksiköiden mykistys poistetaan. Keskustelu-
käyttöä jatketaan.

Puheyksiköiden puhdistus ja hoito
Poista akku ADN-W BA langattomista puheyksiköistä ADN-W C1 tai ADN-W 
D1 (ks. „Akun asettaminen paikoilleen / irrottaminen“ ).

Tuotteet saa puhdistaa ainoastaan kuivalla ja pehmeällä liinalla.

Puheyksiköiden koteloverkon saa puhdistaa ainoastaan pehmeällä harjalla 
tai siveltimellä.

Tekniset tiedot
Puheyksiköt ADN D1 ja ADN C1
Konsoli
Syöttöjännite 35 V – 52,8 V $
Tehonotto 2 W (ilman toistoa kaiuttimen kautta)

Kuulokeliitäntä 3,5 mm:n stereojakin holkki

Kuulokeliitännän lähtöteho 50 mW/16 Ω

Särökerroin (1 kHz:ssä) 0,03 % / 50 mW/16 Ω

Taajuusvaste 100 Hz bis 14,5 kHz



Tekniset tiedot

Puheyksiköt ADN D1 ja ADN C1
Melutasoetäisyys > 70 dB(A)

Lämpötila-alueet Käyttö: +10 °C – +40 °C 
Varastointi: -25 °C – +70 °C

Suhteellinen ilmankosteus Käyttö: 10 – 80 % 
Varastointi: 10 – 90 % B

Mitat (L x K x S) 185 x 63 x 140 mm, ilman joutsenkaulaa

Paino n. 700 g

Mikrofoni
Säteilykuvio Superniere

Taajuusvaste 190 Hz - 14,5 kHz

Langattomat puheyksiköt ADN-W D1 ja ADN-W C1
Konsoli
Radiotaajuusalueet 2,4 GHz, 5,1 – 5,9 GHz

Lähtöradiotaajuus maks. 100 mW

Audiolaatu 16 bit / 32 kHz

Toiminta-aika > 20 h (akku ADN-W BA)

Lisävarusteinen ulkoinen 
verkkolaitejännite

12 V $ akun ADN-W BA kautta

Akun latausaika yleensä 4 h

Kuulokeliitäntä 3,5 mm:n stereojakin holkki

Kuulokeliitännän lähtöteho 50 mW/16 Ω

Särökerroin (1 kHz:ssä) 0,03 % / 50 mW/16 Ω

Taajuusvaste 100 Hz – 14,5 kHz

Melutasoetäisyys > 70 dB(A)

Lämpötila-alueet Käyttö: +5 °C – +45 °C 
Varastointi: -25 °C – +70 °C

Suhteellinen ilmankosteus Käyttö: 20 % – 80 %  
Varastointi: 10 – 90 % 

Mitat (L x K x S) n. 185 x 67 x 180 mm, ilman joutsenkaulaa

Paino (sis. akun) n. 940 g

Mikrofoni ks. joutsenkaulamikrofonin ADN-W MIC 15 tai 
ADN-W MIC 36 käyttöohje


