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330 series
univerzálny dvojkanálový uhf bezdrôtový 
mikrofónny set na kameru.

330330 series

Celá séria Azden 330 Series obsahuje nasledovné súčasti (dostupné aj samostatne alebo 
v jednotlivých cenovo dostupných setoch):

súčasti série 330:

séria produktov azden 330 series je vysokokvalitná uhf bezdrôtová sada na kamery, 
ktorá dokáže súčasne prijímať signál z až dvoch bezdrôtových mikrofónov. plná 
kompatibilita so sériou 305, kvalitné vyhotovenie, univerzálne použitie a nízka 
hmotnosť predurčujú túto sériu na každodenné použitie v najrôznejších oblastiach 
videoprodukcie.

POZN: vďaka permanentnému vylepšovaniu produktov Azden, sa niektoré špecifikácie môžu 
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

330lh
•	 1x 330UPR
•	 1x 35HT
•	 1x 35BT
•	 1x EX-503L

330lt
•	 1x 330UPR
•	 2x 35BT
•	 2x EX-503L

330lx
•	 1x 330UPR
•	 1x 35XT
•	 1x 35BT
•	 1x EX-503L

www.azdencorp.com

špecifikácie:
•	 kompaktná bezdrôtová sada na kameru

•	 188 voliteľných UHF frekvencií

•	 súčasný príjem až dvoch kanálov

•	 dosah približne 60-90 metrov

•	 dve otočné antény s lepšeným signálom

•	 dual XLR výstup

•	 výstup na slúchadlá s nastavením 

hlasitosti

•	 multifunkčný LCD display

•	 univerzálne použitie

•	 plná kompatibilita so sériou 305

35BT
Prenosný “belt-pack“ 
vysielač a všesmerový 
klopový mikrofón EX-
503L.

35XT
Univerzálny bezdrôtový 
vysielač s XLR vstupom.

35HT
Bezdrôtový ručný 
dynamický mikrofón.

Súčasťou každého 
setu je prepojovací 
kábel jack-XLR (2x).
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Frekvenčný rozsah:

Squelch úroveň:

Intermodulácia:

Redukcia šumu:

Audio výstup:

Výstupná impedancia:

Odstup signál/šum:

Výstup:

Napájanie:

Rozmery a váha:

50Hz - 15kHz

-95dBm

≥ 62dBm

kompander

-28dBm (100% dev. mikrofónna úroveň)

1.5kΩ

≥ 84dB (100% Div.)

3.5mm - 30Ω stereo mini jack

2 “AA” batérie (alkalické), 6-8 hodín

63W x 98H x 28.5D mm, 290g bez batérií

330upr

doplnky

35ht

35bt

Vysielací výkon:

Anténa:

Frekvenčný rozsah:

Odchýlka:

Redukcia šumu:

Mikrofón:

Napájanie:

Rozmery a váha:

Vysielací výkon:

Anténa:

Frekvenčný rozsah:

Odchýlka:

Redukcia šumu:

Mikrofón:

Napájanie:

Rozmery a váha:

25mW

1/4 vlnovej dĺžky (interná)

50Hz - 15kHz

±5kHz (-60dBm - 1kHz vstup)

±40kHz max

kompander

ECM klopový mikrofón

2 “AA” batérie (alkalické), 6-8 hodín

63W x 98H x 27 mm, 170g bez batérií

Vysielací výkon:

Anténa:

Frekvenčný rozsah:

Odchýlka:

Redukcia šumu:

Mikrofón:

Napájanie:

Rozmery a váha:

25mW

1/4 vlnovej dĺžky (interná)

50Hz - 15kHz

±5kHz (-60dBm - 1kHz vstup)

±40kHz max

kompander

dynamický

2 “AA” batérie (alkalické), 6-8 hodín

234.5H x 48D mm, 270g bez batérií

35xt
25mW

1/4 vlnovej dĺžky (interná)

50Hz - 15kHz

±5kHz (-60dBm - 1kHz vstup)

±40kHz max

kompander

ECM

2 “AA” batérie (alkalické), 6-8 hodín

40W x 40H x 114 mm, 180g bez batérií

univerzálny dvojkanálový uhf bezdrôtový 
mikrofónny set na kameru.

špecifikácie:
Dosah:

Rozsah frekvencií:

Počet kanálov:

Modulácia:

Oscilátor:

Display:

Pracovná teplota:

60-90 metrov

UHF, od 566.125 do 589.875 MHz

188 užívateľom voliteľných

FM

Phase Lock Loop

LCD

od -10°C do +50°C

330 series
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vytvorené spoločnosťou Syntex. Obrázky majú ilustračný charakter. Za chyby vzniknuté pri sadzbe a 
tlači neručíme. Zmena cien, špecifikácií a balení produktov bez predchádzajúceho upozornenia.

Bližšie informácie, aktuálne ceny, technická podpora:

kontakt / podpora

Syntex Bratislava s.r.o.

Železničná 23

82107 Bratislava

T: +421 2 4552 5471

E: azden@syntex.sk

W: www.syntex.sk

HS-9
Univerzálny 
headset mik-
rofón ideálny 
pre bezdrô-
tové sady.

HS-11
Univerzálny 
“headset“ 
mikrofón s 
pevnejším
uchytením.
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