
1201
1201 series
profesionálne plne diverzitné bezdrôtové 
mikrofónne sety určené pre broadcast.

1201 series

Celá séria Azden 1201 Series obsahuje nasledovné súčasti (dostupné aj samostatne 
alebo v jednotlivých cenovo dostupných setoch):

súčasti série 1201:

všetky súčasti azden 1201 series majú 188 užívateľom voliteľných frekvencií a vďaka 
lcd display-u je možné pohodlne vybrať voľnú frekvenciu. všetky súčasti zo série 1201 
sú navrhnuté pre profesionálov, čomu zodpovedá veľmi kvalitné vyhotovenie a plne 
diverzitný príjem. 

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

1201URX/VM
Univerzálny bezdrôtový 
prijímač na kameru s 
V-Mount uchytením.

www.azdencorp.com
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1201URX/Si
Bezdrôtový prijímač 
na kameru so Slot-in 
uchytením.

si

1201BT
Prenosný “belt-pack“ 
vysielač a všesmerový 
klopový mikrofón EX-
503H

bt
1201XT
Univerzálny bezdrôtový 
vysielač s XLR vstupom 
a Phantom napájaním.

xt
1201URX/AB
Univerzálny bez-
drôtový prijímač na 
kameru s Anton/Bauer 
uchytením.

ab

1201URX/Si-S
Bezdrôtový Slot-in 
prijímač pre kamery 
SONY.

špecifikácie:
•	 V-Mount, Anton/Bauer a Slot-in 

bezdrôtové sady na kameru

•	 188 voliteľných UHF frekvencií

•	 dosah približne 100 metrov

•	 plne diverzitný systém s dvoma 

vysokocitlivými odnímateľnými anténami

•	 nová elektronika pre prirodzenejší zvuk

•	 nové filtrovanie signálu pre vylepšený 

príjem a redukciu šumu

•	 multifunkčný LCD display

•	 XLR výstup + 3.5mm výstup na slúchadlá
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profesionálne plne diverzitné bezdrôtové 
mikrofónne sety určené pre broadcast.

špecifikácie:

1201urx/vm , 1201urx/ab
Frekvenčný rozsah:

Squelch úroveň:

Intermodulácia:

Redukcia šumu:

Audio výstup (symetrický):

Výstupná impedancia:

Odstup signál/šum:

Napájanie:

Rozmery a váha (VM):

Rozmery a váha (AB):

50Hz - 15kHz

-95dBm

≥ 65dBm

expander (THAT)

+4dBm @ ±40kHz dev. (linka)

-40dBm @ ±40kHz dev. (mikrofón)

600Ω

62dB (±5kHz)

12VDC (11.0 – 15.0 VDC)

82W x 150H x 600D mm, 750g s anténami

93W x 119H x 49D mm, 450g s anténami

1201bt

Dosah:

Rozsah frekvencií:

Počet kanálov:

Systém prijímania signálu:

Modulácia:

Oscilátor:

LCD:

Pracovná teplota:

60-90 metrov

UHF, od 638.125 do 661.875 MHz

188 užívateľom voliteľných

diverzitný

FM

Phase Lock Loop

multifunkčný LCD display

od -10°C do +50°C

1201 series

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

© Copyright 2011 AZDEN Corporation | P.O. Box 10, Franklin Square, NY 11010.
All rights reserved. Azden is trademark AZDEN Corporation. All other tradenames referenced are 
service marks, trademarks, or registered trademarks of their respective companies. Preložené a 
vytvorené spoločnosťou Syntex. Obrázky majú ilustračný charakter. Za chyby vzniknuté pri sadzbe a 
tlači neručíme. Zmena cien, špecifikácií a balení produktov bez predchádzajúceho upozornenia.

1201urx/si, 1201urx/si-s
Frekvenčný rozsah:

Squelch úroveň:

Intermodulácia:

Redukcia šumu:

Audio výstup (symetrický):

Výstupná impedancia:

Odstup signál/šum:

Napájanie:

Rozmery vnút. časti:

Rozmery vonk. časti:

Váha:

50Hz - 15kHz

-95dBm

≥ 65dBm

expander (THAT)

-20dBm až 1kHz @ ±40kHz dev.

300Ω

62dB (±5kHz)

12VDC (10.5 – 17.0 VDC) z kamery

68W x 84H x 18D mm

80W x 22H x 35D mm

250g s anténami

Vysielací výkon:

Anténa:

Frekvenčný rozsah:

Odchýlka:

Redukcia šumu:

Mikrofón:

Napájanie:

Rozmery a váha:

25mW

1/4 vlnovej dĺžky (interná)

50Hz - 15kHz

±5kHz (-60dBm - 1kHz mik. vstup)

±40kHz max. dev.

kompander (THAT)

ECM klopový mikrofón

2 “AA” batérie (alkalické), 6-8 hodín

63W x 98H x 28.5D mm, 180g bez batérií

1201xt
Vysielací výkon:

Anténa:

Frekvenčný rozsah:

Odchýlka:

Redukcia šumu:

Napájanie:

Rozmery a váha:

25mW

1/4 vlnovej dĺžky (interná)

50Hz - 15kHz

±5kHz (-60dBm - 1kHz mik. vstup)

±40kHz max. dev.

kompander (THAT)

2 “AA” batérie (alkalické), 6-8 hodín

40W x 114H x 40D mm, 180g bez batérií
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