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• Jedno- nebo dvousměrná komunikace mezi jednou nebo více skupinami, s výjimkou módu tlumočení (pouze jednosměrná)

• Globální využití - 2,4 GHz pásmo použitelné ve většině zemí

• Lehká a štíhlá konstrukce. Jednoduché ovládání.

• Podporuje interakci – Full-duplex provoz, (DLT transceiver) podpora až pro šest současně hovořících

• DLR přijímač s podporou neomezeného počtu posluchačů

• Hlavní důraz – krystalicky čistá zvuková kvalita

• Kompletně mobilní koncepce – nejsou nutné žádné základny nebo 19“ komponenty

• Bezpečnost – 87 bit šifrování, PIN zabezpečení společně s technologií frekvenčních skoků

• Flexibilní – možnost přednastavení, široká nabídka příslušenství

• Kompatibilní s naslouchadly, napojení na sluchové pomůcky

• Zvýšený dosah až 230m (v závislosti na prostředí)

PŘEHLED



Červená LED Zelená LED

Nastavení 

kanálu / skupiny

Nastavení hlasitosti

Tlačítko 

zapnutí / vypnutí

3,5mm zdířka 

pro sluchátka

Stav baterie

Slot pro uchycení pásku

Docking 

konektor / nabíjecí 

konektor 30-pin

Síla signálu DLT No.1
Síla signálu DLT No.2

Numerický displej

Volba parametru Symbol antény
Interní reproduktor

LCD displej

LED indikace

Tlačítko hovoru s Braille 

výstupkem

Tlačítko regulace hlasitosti / nahoru

Tlačítko regulace hlasitosti / dolů

Tlačítko zapnutí-vypnutí / Menu

3,5mm zdířka pro sluchátka

3,5mm zdířka pro mikrofon

Interní mikrofon

Docking konektor / nabíjecí 

konektor 30-pin

OVLÁDACÍ PRVKY

DLT 300 DLR 360
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BEZDRÁTOVÝ INTERKOM

PARAMETRY

Komunikace se členy skupiny v různých 
místech domu ve full-duplex módu

Zabezpečuje komunikaci pro libovolnou 
velikost produkční skupiny

Hands-free manipulace, spuštění 
trvalé komunikace jedním tlačítkem

APLIKACE

Event produkce

Divadla

Školy

Education

Kostely

Venkovní akce

Atd.
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BEZDRÁTOVÝ INTERKOM



2-CESTNÝ MOBILNÍ BEZDRÁTOVÝ INTERKOM SYSTÉM

PARAMETRY

Komunikace se 
studenty / obecenstvem 
v různých místnostech ve 
full-duplex módu

Zabezpečuje komunikaci pro 
libovolnou velikost skupiny 
školitel / posluchač pomocí 
dvou mikrofonů současně

Hands-free manipulace, 
spuštění trvalé komunikace 
jedním tlačítkem 

APLIKACE

Nemocnice

Školení a prezentace

Divadla

Firemní prohlídky

Školství
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2-CESTNÝ MOBILNÍ BEZDRÁTOVÝ INTERKOM SYSTÉM



KONFERENCE – TLUMOČENÍ DO DALŠÍCJ JAZYKŮ

APLIKACE

Konference

Soudnictví

Zdravotnictví

Firemní akce

Školství

Státní správa

Kostely

PARAMETRY

Podpora až 14-ti 
tlumočníků + hlavní mluvčí

Neomezený počet posluchačů

Ekonomický – šetří čas a peníze

Přenosný systém – komplet se 
vleze do malého kufříku
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SYSTÉMY PRO TURISTICKÉ PRŮVODCE

APLIKACE

Turistické atrakce

Okružní 
autobusové linky

Tovární prohlídky

Muzea

Školství

Firemní akce

PARAMETRY

Plná dvoucestná 
komunikace mezi 
dvěma průvodci

Průvodci mohou 
hovořit na všechny 
členy skupiny

Mobilní konstrukce 
– s možností 
odolného obalu
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TLUMOČENÍ U SOUDNÍCH JEDNÁNÍ

APLIKACE

Konference

Soudnictví

Zdravotnictví

Firemní klientela

Školství

Státní správa
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do malého kufříku

Kostely



TLUMOČENÍ U SOUDNÍCH JEDNÁNÍ

APLIKACE

Konference

Soudnictví

Zdravotnictví

Firemní klientela

Školství

Státní správa

PARAMETRY

Zabezpečuje až 14 
tlumočníků + hlavní 
mluvčí

Neomezený počet 
posluchačů

Přenosný systém 
– komplet se vleze 
do malého kufříku

Kostely



APLIKACE

Muzea

Turistické atrakce

Okružní výlety

Diskuzní skupiny

Mobilní prezentace

PARAMETRY

Plná, dvoucestná komunikace 
mezi průvodcem a členy skupiny

Členové skupiny mohou 
poslouchat oba průvodce 
současně

Mobilní konstrukce 
– s možností odolného 
obalu



2-CESTNÝ MOBILNÍ PRŮVODCOVSKÝ SYSTÉM
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2-CESTNÝ MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM

APLIKACE

Školení

Asistované prohlídky

Prezentace v hlučném prostředí

Mobilní prezentace

Školství
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Diskusní skupiny

Firemní akce
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MOBILNÍ DISKUSE

APLIKACE

Korporátní jednací místnosti

Zasedání městské rady

Školící akce

Meetingy

Školství

PARAMETRY

Dvoucestná komunikace 
s libovolně velkou skupinou

Diskusní systém v kompaktním 
provedení

Mluvčí řídí celou diskusi

Zlepšuje interakci – nabízí možnost 
hlasování
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TÝMOVÁ VÝUKA

APLIKACE

Školství

Státní správa

Školení

Firemní klientela

Zdravotnictví

PARAMETRY

Plná dvoucestná komunikace 
mezi oběma učiteli

Studenti mohou poslouchat oba 
učitele

Možnost přímé interakce studentů 

na otázky a odpovědi

Přenosné – jednoduché přemístění 

mezi třídami
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MOBILNÍ PREZENTACE

APLIKACE

Výstavní prezentace

Firemní školení

Relaxační místnosti

Business konference

PARAMETRY

Jednocestná komunikace 
s libovolnou velikostí skupiny

Možnost rozšíření systému

pro více přednášejících

Mobilní i stacionární využití

Využití s aktivními 

reprosoustavami
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