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série 700
Bezdrátová série 700 přináší profesionální výkon a audio kvalitu,
jakou v této třídě dosud nebylo možné slyšet. Hlavními rysy
těchto bezdrátových systémů jsou: snadná použitelnost, osm
volitelných frekvenčně uspořádaných kanálů, diverzitní funkce
pro větší rozsah a spolehlivost, automatické frekvenční
scanování, umlčovací (squelch) obvod Tone Lock™ a další.
Systémy série 700 jnabízí volbu z handheld, hlavových nebo
klopových mikrofonů, nebo si můžete vybrat systém navržený
pro  kytaru. Díky ladění frekvencí je možné používat dohromady
až osm systémů.

série 200 liberator
Bezdrátový systém VHF ze série 200 Liberator se skládá z
přijímače a bodypack nebo handheld vysílače nastaveného na
pevnou frekvenci v pásmu VHF řízenou krystalem.

mikrofony 
pro bezdrátové systémy    
V řadě příslušenství nezbytného pro bezdrátové aplikace najdete
mikrofony, které jsou kompatibilní se všemi kapesními vysílači
UniPak™ od firmy Audio-Technica.

příslušenství 
pro bezdrátové systémy    

Kabely, antény a anténní
distribuční systémy.

Bezdrátové
systémy



AEW-T3300, AEW-T5400

AEW-T4100, AEW-T6100

#58 artist elite wireless

bezdrátové vysílače artist elite®( PC 480-MC 130 )

AEW-T5400:  Stejná mikrofonní vložka  s
širokou membránou jako u
AT4050.

AEW-T3300:  Stejná mikrofonní vložka
jako u legendární AT4033.

• Všechny bezdrátové vysílače mají robustní a ergonomické kovové
korpusy, jsou programovatelné, mají snadné ovládání a přepínatelný
výkon 10/35 mW

• Všechny komponenty mají pět presetů přednastavených
konfigurací, kam lze ukládat vlastní presety s vlastními názvy

• Veškeré komponenty se napájejí ze 2 baterií AA 1,5 V

BEZDRÁTOVÉ VYSÍLAČE UHF 
SÉRIE ARTIST ELITE (4000 & 5000)
AEW-T5400

Vysílač UHF s kardioidním,
širokomembránovým kondenzátorovým
mikrofonem
Včetně držáku na stojan AT8456a. Stejný systém jako
AE5400 (využívající systém s širokou membránou jako
AT4050).

AEW-T3300
Vysílač UHF s kardioidním kondenzátorovým
mikrofonem
Včetně držáku na stojan AT8456a. Stejný systém jako
AE3300 (používaný u legendární AT4033).

AEW-T4100
Vysílač UHF s kardioidním dynamickým
mikrofonem
Včetně držáku na stojan AT8456a.
Stejný systém jako AE4100.

AEW-T6100
Vysílač UHF s hyperkardioidním dynamickým
mikrofonem
Včetně držáku na stojan AT8456a.
Stejný systém jako AE6100.

Débora Russ Live záznam 

se skupinou “Quator Caliente”.  Paříž 2006
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AEW-T1000

artist elite wireless
artist elite® vysílač UniPak (PC 480-MC 130 )

Technická data AEW-T1000 UniPak™ Handheld vysílače
Vysokofrekvenční výkon Hi-35 mW, Low-10 mW Hi-35 mW, Low-10 mW
Dynamický rozsah ≥110 dB, A-weighted ≥110 dB, A-weighted
Baterie (nedodávají se) Dvě alkalické 1.5 V AA Dvě alkalické 1.5 V AA  
Spotřeba High : 185 mA High : 185 mA

Low : 165 mA Low : 165 mA
Životnost baterií Přibližně 8 hod. (High) Přibližně 6 hod. (High)

10 hod. (Low) 8 hod. (Low)

Vysílač AEW-T1000 na opasku hráče curlingu, jako součást 

44 kanálové sestavy instalované během Zimních olympijských her 2006. 

Operní zpûváci pouÏívající

mikrofon AT892 s vysílaãem 

AEW-T1000. Souãást 

46 kanálového systému. 

Aida Tour 2006

VYSÍLAČ UniPak™ 4000/5000
AEW-T1000

Vysílač UHF UniPak™
Kompatibilní s vybavením pro bezdrátové aplikace
(str. 70-71).
Masivní a ergonomický kovový korpus.
Včetně výměnných spirálových a pružných
prutových antén. Třípolohový posuvný kryt omezuje
požadovaný přístup k ovládání: 1) neomezený
přístup, 2) pouze tlačítko Power/Mute a 3) žádný
přístup.
Dva způsoby uchycení opaskové klipsny.

Viz str. 70-71, Wireless Essentials® Mikrofony pro bezdrátové
systémy. Pro všechny bodypack vysílače bezdrátových systémů
Audio-Technica UniPak™
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AEW-R4100

artist elite wireless
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bezdrátové systémy artist elite®( PC 480-MC 130 )

PŘIJÍMAČE SÉRIE 4000 
SPOLEHLIVÉ DIVERZITNÍ BEZDRÁTOVÉ 
SYSTÉMY UHF S RYCHLOU PŘELADITELNOSTÍ

• 200 volitelných kanálů v pásmu UHF a příjem True
Diversity, který zajišťuje spolehlivý provoz bez
interferencí

• obvod Dual Compander zpracovává odděleně vysoké a
hluboké frekvence pro zajištění nekompromisní audio
kvality

• moderní digitální umlčovací (squelch) obvod Tone
Lock™ účinně blokuje systém proti
vysokofrekvenčním rozptylovým polím; digitálně
dekódovaný signál rovněž komunikuje s vysílacími
údaji na displeji přijímače

• propojení a koordinace více 
přijímačů AEW prostřednictvím 
datového kabelu; dají se propojit 
i s přijímači série 5000

• doplněk IntelliScan™ automaticky 
vyhledává a nastavuje nejvhodnější 
frekvence na všech propojených 
přijímačích

AEW-R4100
Rychle přeladitelný diverzitní přijímač UHF 

PŘÍSLUŠENSTVÍ (PC 458-MC 140)

AT8628B
Sada pro montáž dvou přijímačů 
AEW-R4100 do 19“ racku

Viz str. 72-73. Příslušenství pro bezdrátové 
systémy

1 Půlrackový přijímač v kovovém boxu s příslušenstvím pro montáž do racku
2 Zásuvka pro sluchátka (jack) s regulací úrovně na předním panelu slouží pro monitorování

příjmu
3 Výstražný indikátor se rozsvítí, když:

- z vysílače nepřichází žádný VF signál
- je VF signál slabý
- je vysílač zamutován
- se audiomodulace blíží k limitaci
- jsou slabé baterie ve vysílači
- je přijímač nastaven na funkci Edit

4 Dobře viditelný, modrobílý informační displej LCD
5 Možnost volby napájení +12 V DC do vstupních jacků antény pro napájení přídavných VF

obvodů
6 Dva oddělené audiovýstupy pro každý kanál( symetrický XLR, nesym.1/4“ jack) umožňují

současné připojení dvou různých vstupů
7 Výstupní atenuátor AF nastavuje úroveň audiosignálu (0 dB, -6 dB nebo -12 dB) na obou

výstupních konektorech
8 Přepínač pro odzemnění odpojuje uzemňovací pin na symetrickém výstupním konektoru od

země
9 Přijímače AEW mohou být vzájemně propojeny použitím konektorů Link In/Out

prostřednictvím dodaných propojovacích kabelů
10 Síťová zásuvka s volbou 100-240 V AC, 50/60 Hz (není zapotřebí žádné nastavování pro síťové

napětí/frekvenci)

Technická data přijímače
Přijímací systém Zdvojené nezávislé sekce RF, automatické diverzitní přepínání
Potlačení odrazů 60 dB char.
Odstup: signál/šum 115 dB při odchylce 40 kHz (IEC weighted), maximum modulace 75 kHz 
Celkové harmonické zkreslení ≤1% (odchylka 10 kHz při 1 kHz)
Mezifrekvence 65,75 MHz, 10,7 MHz

Citlivost 20 dBµV (S/N 60 dB při odchylce 5 kHz, IEC weighted)
Audio výstup (přep. ATTN na ”0“)

Nástroj : 50 mV (při 1kHz, odchylka ±5 kHz, zátěž 10 kΩ)
Mikrofon : 25 mV (při 1kHz, odchylka ±5 kHz, zátěž 10 kΩ)

Atenuátor audio výstupu (ATTN) Třípolohový přepínač: 0/–6/–12 dB
Rozměry 211 mm x 44 mm x 235 mm (š x v x h)

Hmotnost bez příslušenství 1,7 kg
Dodávané příslušenství Dvě pružné půlvlnné antény UHF; propojovací kabel; odpojitelný kabel IEC; příslušenství pro montáž do racku

Přehled technických dat systémů série 4000 a 5000
Pracovní frekvence UHF
Pásmo F (Velká Británie) 840,125 až 864,875 MHz
Pásmo E (evropský kontinent) 795,500 až 820,000 MHz
Pásmo C (Pouze na objednávku) 541,500 až 566,375 MHz
Pásmo D (Pouze na objednávku) 655, 500 až 680,375 MHz
Počet kanálů celkem 200  
Frekvenční stabilita ±0.005%, frekvence synchronizovaná fázovým závěsem (PLL)
Modulace FM
Char.odchylka ±5 kHz
Dosah 100 m  typ.
Frekvenční rozsah 70 Hz až 15 kHz
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AEW-R5200

artist elite wireless

Katalog výrobků 2007, Česká republika / Slovensko    

PŘIJÍMAČE SÉRIE 5000 - SPOLEHLIVÝ DIVERZITNÍ SYS-
TÉM UHF S RYCHLOU PŘELADITELNOSTÍ BEZDRÁTOVÉ
SYSTÉMY S POČÍTAČOVÝM ROZHRANÍM

• dva nezávislé přijímací kanály v jednom systému
• 200 volitelných kanálů v pásmu UHF a příjem True

Diversity, který zajišťuje spolehlivý chod bez
interferencí

• obvod Dual Compander zpracovává odděleně vysoké a
hluboké frekvence pro zajištění nekompromisní audio
kvality

• moderní digitální umlčovací (squelch) obvod Tone
Lock™ účinně blokuje systém proti vysokofrekvenčním
rozptylovým polím, digitálně dekódovaný signál rovněž
komunikuje s vysílacími údaji na displeji přijímače

• propojení a koordinace více přijímačů AEW
prostřednictvím datového kabelu a/nebo vestavěného
eternetového počítačového rozhraní

• doplněk IntelliScan™ automaticky vyhledává a
nastavuje nejvhodnější frekvence na všech
propojených přijímačích

• součástí přijímače je zabudované eternetové rozhraní
pro monitorování a řízení systémových parametrů
(včetně softwaru)

AEW-R5200
Dvojitý diverzitní přijímač UHF 
s rychlou přeladitelností a 
eternetovým připojením
Včetně CD-ROM se softwarem

Viz str. 72-73 Příslušenství pro bezdrátové systémy

bezdrátové přijímače artist elite®( PC 480-MC 130 )

Vestavěné eternetové rozhraní s přiloženým softwarem na CD
umožňují monitorování a řízení systémových parametrů, operace se
provádějí z připojeného počítače.

Technická data přijímače
Přijímací systém zdvojené nezávislé sekce RF, automatické diverzitní přepínání
Potlačení odrazů char. 60 dB 
Odstup: signál/šum 115 dB při odchylce 40 kHz (IEC weighted), maximum modulace 75 kHz
Celkové harmonické zkreslení ≤1% (odchylka 10 kHz při 1 kHz)

Citlivost 20 dBµV (S/N 60 dB při odchylce 5 kHz, IEC weighted)
Audio výstup (přep. ATTN na ”0“)

Nástroj : 50 mV (při 1 kHz, odchylka ± 5 kHz, zátěž 10 kΩ)
Mikrofon : 25 mV (při 1 kHz, odchylka ± 5 kHz, zátěž 10 kΩ) Oba výstupy jsou symetrické  s transformátorem

Atenuátor audio výstupu (ATTN) Třípolohový přepínač: 0/-6/-12 dB
Výstupní konektor

Mikrofon (symetrický) : XLRM-type
Nástroj (symetrický) : 1/4” (6.3 mm) TRS jack

Externí zamutování 1/4” (6.3 mm) TRS jack
Výstup pro sluchátka Konektor : 1/4” (6.3 mm) TRS (“stereo”) jack

Výst.výkon : 10 mW + 10 mW do 32 Ω (při 1 kHz, odchylka ± 15 kHz), max.výkon 220 + 220 mW do 32 Ω
Počítačové rozhraní Eternet 10BaseT, konektor RJ45, příslušný sofware k dispozici na CD-ROM
Rozměry 482 mm x 44 mm x 275.5 mm (š x v x h)
Hmotnost (bez příslušenství) 4.0 kg
Dodávané příslušenství Odpojitelný napájecí kabel IEC, dvě pružné půlvlnné antény UHF, propojovací kabel;

průchozí AC kabel IEC; kabely a konektory pro čelní montáž antény;
CD-ROM se softwarem; brašna AEW-TB44
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ATW-R1820
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Dvoukanálový E.N.G. UHF bezdrátový systém (PC 465-MC 130)

Systémy série 1800 jsou navrženy pro všechny druhy aplikací,
kdy je vyžadován přenosný vysílač, jako např. Electronic News
Gathering (E.N.G.) a další.

Tento systém je vybaven duálním přijímačem, který se skládá ze
dvou nezávislých kanálů v jednom zařízení. To umožňuje
souběžný provoz dvou mikrofonů, které je možné pro usnadnění
míchat již v přijímači a není tak potřeba žádné další vybavení.

PŘIJÍMAČ SÉRIE 1800

ATW-R1820 
Dvoukanálový přijímač

• Dva nezávislé kanály v jednom zařízení pro
souběžný provoz dvou mikrofonů

• Extrémně kompaktní přijímač, který je snadné
připevnit ke kameře přiloženým držákem typu
Velcro

• Příjem UHF pásma s až 996 frekvencemi
volitelnými po 25kHz krocích

• Automatické frekvenční scanování pro snadný
výběr otevřených kanálů  

• Umlčovací (squelch) systém Tone Lock™
eliminuje interference, když je vysílač vypnutý

• Dva nezávislé symetrické výstupy (pro každý
výstup můžete funkci přiřazovat nezávisle)

• Výstup pro sluchátkový odposlech s nezávislým
ovládáním výstupní úrovně

• Indikátor stavu baterie

• Tlačítka pro snadný výběr frekvence

• Funkce True Diverzity osvobozuje od starostí se
slábnutím signálu  

• Podsvícený display s ukazateli stavu LCD
frekvence a baterie

• Indikátory antény a AF Peak

• Snadné uživatelské ovládání

• Čistá a přirozená kvalita zvuku

KOMPLETNÍ SYSTÉM
UHF provozní frekvence
Pásmo C: 541.500 až 566.375 MHz
Pásmo D: 655.500 až 680.375 MHz
Pásmo E: 795.500 až 820.000 MHz
Pásmo F: 840.125 až 864.875 MHz
Počet provozních frekvencí 981 – 996 celkem pro pásmo
Frekvenční stabilita ±0.005%, frekvence sychchronizovaná fázovým závěsem (PLL)
Modulace FM
Běžná odchylka ±10kHz
Dosah 100 m
Rozsah provozních teplot – 5°C až 45°C
Frekvenční rozsah 70 Hz až 15 kHz

PŘIJÍMAČ ATW-R1820
Přijímací systém Dva duální nezávislé přijímače, 

automaticky přepínaná diverzita
Potlačení odrazů >50 dB
Odstup: signál/šum 104 dB při odchylce 30kHz (A-weighted),

maximální modulace 37 kHz
Celkové harmonické zkreslení <1% (odchylka ±10 kHz při 1 kHz)
Citlivost 25 dBµV, (S/N 60 dB při odchylce 5 kHz, 

A-weighted)
Audio výstup (symetrický) 27 mV (při 1 kHz odchylka ±5 kHz)
Výstupní konektor 3-pinový mini XLR (typ TA3M)
Výstup pro sluchátkový odposlech (standardní) 35 mW max., 32 Ω zatížení (na kanál)
Jack sluchátkového odposlechu 3.5 mm TRS, signály na špičce i na prstenci
Externí napájení 12V DC, 500 mA
Baterie (nejsou součástí dodávky) šest 1.5V AA alkalických
Spotřeba (baterie)
Dvoukanálový provoz 600 mA
Jednokanálový provoz 350 mA
Životnost baterií
Dvoukanálový provoz 6 hodin *
Jednokanálový provoz 10 hodin *
* záleží na typu baterie a zvoleném typu provozu
Rozměry 85 mm x 133 mm 

x 36 mm (š  x  v  x  h)
Hmotnost (bez baterií) 425 gramů
Dodávané příslušenství dvě pružné UHF antény; 

dva 45 cm kabely pro TA3F až XLRM výstupy;
pouzdro na opasek



1800 series

ATW-T1802

ATW-T1801
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Dvoukanálový E.N.G. UHF bezdrátový systém (PC 465-MC 130)

ATW-T1802 Zásuvný vysílač
Výstupní RF výkon High: 30 mW; Low: 10 mW, nominální
Rušivé vyzařování Dle nařízení R&TTE
Dynamický rozsah >105 dB, A-weighted
Vstupní připojení 3-pinový XLRF s pojistkou
Napájení mikrofonu Compatible with Condenser microphones rated

to operate on 12V phantom power or less. 
Baterie (nedodávají se) Dvě alkalické 1,5V AA
Spotřeba High: 180 mA; Low: 160 mA, char.
Životnost baterií Přibližně 6 hodin (High) nebo 8 hodin (Low),

závisí na typu baterie a způsobu použití
Rozměry 40 mm  x 111 mm 

x 40 mm (š x v x h)
Hmotnost (bez baterií) 199 g

VYSÍLAČ SÉRIE 1800

ATW-T1801 
Vysílač série 1800 UniPak™ 

ATW-T1802 
Zásuvný vysílač
Zásuvný vysílač má XLR konektor s pojistkou pro
připojení dynamických nebo kondenzátorových
mikrofonů

SYSTÉMY SÉRIE 1800

ATW-1824
Dvoukanálový UHF bezdrátový mikrofonní
systém s vysílači na opasek
ATW-R1820 Dvoukanálový přijímač

Dva ATW-T1801 UniPak™ vysílače 

ATW-1822
Dvoukanálový UHF bezdrátový mikrofonní
systém se zásuvnými vysílacími moduly
ATW-R1820 Dvoukanálový přijímač
Dva ATW-T1802 zásuvné vysílače

ATW-1826
Dvoukanálový bezdrátový mikrofonní UHF
systém se zásuvným modulem a vysílačem na
opasek.
ATW-R1820 Dvoukanálový  přijímač
ATW-T1801 UniPak™ vysílač 
ATW-T1802 Zásuvný vysílač

Pokud použijete ATW-T1801 nebo jiné bezdrátové Audio-Technica
UniPak™ vysílače, přečtěte si Wireless Essentials® (strany 70 a 71). 

Komponenty bezdrátových systémů série 1800 a 3000 mohou
být vzájemně zaměňovány (viz. strany 64 a 65).

*Poznámka: zařízení série 1800 pracují na UHF frekvencích v krocích
po 25 kHz, takže tyto vysílače a přijímače nabízejí výběr z
996 frekvencí (v závislosti na frekvenčním pásmu).
Komponenty sérií 1800 a 3000 jsou vzájemně
kompatibilní, avšak vzhledem k tomu, že vysílače a
přijímače série 3000 pracují pouze na 200
přednastavených frekvencích, systém složený z
komponent obou sérií pracuje pouze na frekvencích
série 3000. 
Ujistěte se, že jste nastavili každý pár vysílače a
přijímače na identickou frekvenci.

ATW-T1801 vysílač 
Výstupní RF výkon High: 30 mW; Low: 10 mW, nominální
Rušivé vyzařování Dle nařízení R&TTE
Dynamický rozsah >105 dB, A-weighted
Vstupní připojení vysokoimpedanční, nízkoimpedanční, bias
Barva špičky antény

Pásmo C: modrá
Pásmo D: zelená
Pásmo E: černá
Pásmo F: šedá

Baterie (nedodávají se) Dvě alkalické 1,5V AA
Spotřeba High: 180 mA; Low: 160 mA, char.
Životnost baterií Přibližně 6 hodin (High) nebo 8 hodin (Low),

závisí na typu baterie a způsobu použití
Rozměry 66 mm  x 87 mm x 24 mm 

(š x v x h)
Hmotnost (bez baterií) 80 g
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Pro uživatele moderní bezdrátové techniky je nejnovější série
3000A nepochybně dalším krokem kupředu. Jedná se o
naprosto dokonalý diverzitní systém UHF s 200 kanály pro široký
rozsah aplikací včetně živých koncertů, pevných instalací,
veřejných institucí či ozvučení kostelů.

Nový přijímač ATW-R3100A přináší nesporné výhody nejen
díky nové špičkové konstrukci systému filtrování, ale také
vzhledem ke dvojité nezávislé diverzitě a k moderní technologii
půlvlnné antény od A-T – dosahuje se tak maximálního využití
simultánní frekvence i rozsahu. Nová funkce frekvenčního
scanování umožňuje automatické přiřazení volného kanálu.
Všechny komponenty série 3000A mají snadné ovládání pro
rychlý a snadný přístup k většině důležitých funkcí během
nastavování i během provozu. Systém je kompatibilní s kompletní
řadou mikrofonů a příslušenství pro bezdrátové systémy
(Wireless Essentials®).

VYSÍLAČE SÉRIE 3000A

ATW-T310
ATW-T310 Vysílač série 3000A UniPak™

Informace o používání AEW-T310 a ostatních bezdrátových vysílačů
Audio-Technica UniPak™ najdete na straně 70 a 71.

ATW-T341
Handheld vysílač série 3000A s kardioidním
dynamickým mikrofonem
Stejná mikrofonní hlava jako u AE4100.

ATW-T371
Handheld vysílač série 3000A s kardioidním
dynamickým mikrofonem
Stejná mikrofonní hlava jako u ATM710.

• ATW-T371 je nejnovějším přírůstkem do rodiny výrobků série
3000A. Jeho kardioidní směrová charakteristika účinně
eliminuje zpětnou vazbu, takže pokud na pódiu od mikrofonu
žádáte vysokou spolehlivost a bohaté zvukové možnosti, bude
pro vás jasnou volbou.

diverzitní bezdrátové systémy UHF s rychlou přeladitelností série 3000A ( PC 468-MC 120 )

Technická data Vysílač ATW-T310 UniPak™ Handheld vysílač ATW-T341
Výstupní RF výkon High : 30mW, Low : 10mW 10mW nominální
Dynamický rozsah ≥110 dB, A-weighted ≥110 dB, A-weighted
Mikrofonní systém ATW-T341 Dynamický-kardioida  

ATW-T371 Kondenzátorový-kardioida
Baterie (nedodávají se) Dvě alkalické 1,5V AA Dvě alkalické 1,5V AA
Spotřeba High: 200 mA ; Low: 150 mA char. 180 mA char.
Životnost baterií   cca 6 hodin (High) ; 8 hodin (Low)   cca 8 hodin
Rozměry 66 mm x 87 mm x 24 mm (š x v x h) délka 237 mm – průměr 48 mm
Hmotnost (bez baterií)  80g 280 g
Dodávané příslušenství mikrofonní držák na stojan AT8456a Quiet-Flex™
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diverzitní bezdrátové systémy UHF s rychlou přeladitelností série 3000A ( PC 468-MC 120 )

PŘIJÍMAČ SÉRIE 3000A

ATW-R3100A
Diverzitní přijímač UHF pro 200 frekvencí s funkcí
scanování, která umožňuje automatické přiřazení
kanálu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ (PC 458-MC 140)

AT8630
Sada pro montáž dvou přijímačů série 3000A do
19” racku

ATW-RM1
Sada hardware k montáži do racku pro bezdrátové
systémy Audio-Technica ze sérií 1600, 2000 a
3000 a pro anténní distribuční systém ATW-DA49.
Umožňuje montáž půlrackového přijímače nebo
distribučního systému do 19" racku; antény lze pro
lepší příjem umístit dopředu.

Obsah: • Rack konzole dlouhá
• Rack konzole krátká
• Dva BNC bulkhead konektory včetně hardware pro

montáž
• Dva 34” kabely BNC na BNC

SYSTÉMY SÉRIE 3000A (PC 458-MC 140)

ATW-3141A
Systém s handheld vysílačem 
• handheld vysílač ATW-T341 s dynamickým

mikrofonem AE4100
• přijímač ATW-R3100A

ATW-3171A
Systém s handheld vysílačem
• handheld kondenzátorový mikrofon ATW-T371 s

kondenzátorovou kapslí ATM710
• přijímač ATW-R3100A

ATW-3110A
Systém série 3000A UniPak™
• přijímač ATW-R3100A
• vysílač ATW-T310 UniPak™

ATW-3110A/G
Systém série 3000A UniPak™ pro kytaru 
• s nástrojovým kabelem AT8319
• vysílací systém ATW-3110A UniPak™

ATW-3110A/P
Systém UniPak™ s mikrofonem AT829cW
• miniaturní kardioidní kondenzátorový mikrofon

AT829cW
• vysílací systém ATW-3110A UniPak™

ATW-3110A/P1
Systém UniPak™ s mikrofonem AT899cW
• subminiaturní všesměrový kondenzátorový mikrofon

AT899cW
• vysílací systém ATW-3110A UniPak™

ATW-3110A/P2
Systém UniPak™ s mikrofonem AT831aW 
• miniaturní kardioidní kondenzátorový mikrofon

AT831aW
• vysílací systém ATW-3110A UniPak™

ATW-3110A/P3
Systém UniPak™ s mikrofonem MT838cW
• klopový všesměrový kondenzátorový mikrofon

MT838cW
• vysílací systém ATW-3110A UniPak™

ATW-3110A/H
Systém UniPak™ s mikrofonem PRO8HEcW
• hlavový hyperkardioidní dynamický mikrofon

PRO8HecW
• vysílací systém ATW-3110A UniPak™

ATW-3110A/HC1
Systém UniPak™ s mikrofonem ATM75cW
• hlavový kardioidní kondenzátorový mikrofon ATM75cW
• vysílací systém ATW-3110A UniPak™

ATW-3110A/HC2
Systém UniPak™ s mikrofonem ATM73cW
• profesionální hlavový kardioidní kondenzátorový

mikrofon ATM73cW
• vysílací systém ATW-3110A UniPak™

Technická data celého systému
Provozní frekvence pro EU UHF – 795,500 MHz až 820,000 MHz
Provozní frekvence pro UK  UHF – 840,125 MHz až 864,875 MHz
Počet kanálů celkem 200 
Frekvenční stabilita ±0.005%, frekvence synchronizovaná fázovým závěsem (PLL)
Modulace FM
Běžná odchylka ±10 kHz
Dosah 100 m (300’) char.
Frekvenční rozsah 70 Hz až 15 000 Hz

Technická data přijímače ATW-R3100A 
Přijímací systém zdvojené nezávislé přijímače,

automatické diverzitní přepínání
Potlačení odrazů nominální 60 dB, minimální 55 dB
Odstup: signál/šum 110 dB při odchylce 35 kHz (IEC-weighted), 

max.modulace 75 kHz
Celkové harmonické zkreslení ≤1% (odchylka 10 kHz při 1 kHz)
Citlivost 24 dBµV (S/N 60 dB při odchylce 5 kHz, IEC-weighted)
Audio výstup Nesymetrický: 50 mV (zátěž 10 kΩ), 1/4”  jack
Symetrický: 32 mV (zátěž 10 kΩ), XLRM
Rozměry 210 mm x 49 mm x 176 mm (š x v x h)
Hmotnost 1,1 kg 
Dodávané příslušenství Dvě pružné antény UHF,

sada pro montáž do racku
Volitelné příslušenství sada AT8630 

pro montáž dvou ATW-R3100 do racku
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diverzitní bezdrátové systémy UHF s rychlou přeladitelností
série 2000 ( PC 466-MC 120 )

• po stisknutí příslušného tlačítka vyhledá automatické frekvenční
scanování nejvhodnější kanál

• uživatel má k dispozici až 10 vybraných kanálů, kompatibilita se v
různých zemích liší

• diverzitní operace vybírá bez výpadku lepší signál z obou sekcí
přijímače

• moderní umlčovací (squelch) obvod Tone Lock™ účinně blokuje
systém proti interferencím

• kompaktní, půlrackový přijímač v kovovém provedení se
snadným ovládáním a displejem LCD doplněným
indikátory RF a AF

• přepínač odzemnění pomáhá eliminovat slyšitelný
brum způsobený zemní smyčkou mezi zvukovým
systémem a přijímačem

• handheld vysílač ATW-T220 je osazen mikrofonní
vložkou  PRO41 s kompaktním zvukem a zvýšenou
odolností proti zpětné vazbě

ATW-2120 Systém s handheld vysílačem série 2000
• handheld vysílač ATW-T220 s dynamickým

mikrofonem
• přijímač ATW-R2100

ATW-2110 Systém série 2000 UniPak™
• vysílač ATW-T210 UniPak™
• přijímač ATW-R2100

ATW-2110/G Systém série 2000 UniPak™ pro kytaru
• s nástrojovým kabelem AT8319
• vysílací systém ATW-2110 UniPak™

ATW-2110/P Systém UniPak™ s AT829cW
• miniaturní kardioidní kondenzátorový mikrofon

AT829cW
• vysílací systém ATW-2110 UniPak™

ATW-2110/P1 Systém UniPak™ s AT899cW
• subminiaturní všesměrový kondenzátorový

mikrofon AT899cW
• vysílací systém ATW-2110 UniPak™

ATW-2110/P2 Systém UniPak™ s AT831aW
• miniaturní kardioidní kondenzátorový mikrofon

AT831aW
• vysílací systém ATW-2110 UniPak™

ATW-2110/P3 Systém UniPak™ s MT838cW
• všesměrový kondenzátorový mikrofon

MT838cW
• vysílací systém ATW-2110 UniPak™

ATW-2110/H Systém UniPak™ s PRO8HEcW
• hlavový hyperkardioidní dynamický mikrofon

PRO8HEcW
• vysílací systém ATW-2110 UniPak™

ATW-2110/HC1 Systém UniPak™ s ATM75cW
• hlavový kardioidní kondenzátorový mikrofon

ATM75cW
• vysílací systém ATW-2110 UniPak™

ATW-2110/HC2 Systém UniPak™ s ATM73cW
• profesionální hlavový kardioidní

kondenzátorový mikrofon ATM73cW
• vysílací systém ATW-2110 UniPak™

JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SÉRIE 2000

ATW-T210 Vysílač série 2000 UniPak™

ATW-T220 Handheld vysílač s jednosměrným
dynamickým mikrofonem série 2000

ATW-R2100 Diverzitní přijímač UHF 

PŘÍSLUŠENSTVÍ (PC 458-MC 140))

AT8630 Sada pro montáž dvou přijímačů ATW-
R2100 do 19“ racku

Technická data celého systému
Provozní frekvence E UHF - 795,000 MHz až 820,000 MHz
Provozní frekvence F UHF - 840,000 MHz až 865,000 MHz
Počet kanálů celkem 10
Frekvenční stabilita ±0.005%, frekvence synchronizovaná fázovým závěsem (PLL)
Modulace FM
Běžná odchylka ±5 kHz
Dosah 100 m (300’) char.
Frekvenční rozsah 100 Hz až 15 000 Hz

Technická data přijímače ATW-R2100
Přijímací systém Zdvojené nezávislé přijímače,

automatické diverzitní přepínání
Potlačení odrazů nominální 55 dB, minimální 50 dB
Odstup: signál/šum >100 dB při odchylce 40 kHz (A-weighted), 

maximální modulace 40 kHz
Celkové harmonické zkreslení ≤1% (odchylka 10 kHz při 1 kHz)
Citlivost 20 dBµV (S/N 60 dB při odchylce 5 kHz, IEC-weighted)
Audio výstup Nesymetrický : 25 mV (zátěž 100 kΩ), 1/4” jack

Symetrický : 12,5 mV (zátěž 100 kΩ), XLRM
Rozměry 210 mm x 44 mm x 162.2 mm (š x v x h)
Hmotnost 1,0 kg
Dodávané příslušenství Dvě pružné antény UHF,

sada pro montáž do racku, síťové adaptéry
Volitelné příslušenství Sada AT8630 pro montáž

dvou ATW-R2100 do racku

Technická data Vysílač ATW-T210 UniPak™ Handheld vysílač ATW-T220
Výstupní RF výkon 10 mW 10 mW 
Mikrofonní systém Dynamický, jednosměrový
Baterie (nedodávají se) Dvě alkalické 1,5V AA Dvě alkalické 1,5V AA 
Spotřeba 150 mA char. 150 mA char.
Životnost baterií Přibližně 9 hod. Přibližně 9 hod. 
Rozměry 66 mm x 92,3 mm x 22,5 mm (š x v x h) délka 229 mm – max. průměr 53,5 mm
Hmotnost (bez baterií) 80 g 221 g
Dodávané příslušenství mikrofonní držák na stojan AT8456a 
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Série 1600 přináší pro interprety a dodavatele cenově příznivější
řešení modelů UHF s výběrem handheld nebo bodypack vysílačů.
Přijímač ATW-R160 v robustním kovovém, půlrackovém provedení
je vybaven nezávislým diverzitním přepínáním, funkcí frekvenčního
scanování mezi 16 přednastavenými kanály (přístup pomocí otočného
přepínače na vysílači). Dodává se standardně včetně síťového
adaptéru a sady pro montáž do racku.

ATW-1661 Systém série 1600 UniPak™ 
• vysílač Unipak™ ATW-T161
• přijímač ATW-R160

ATW-1662 Systém s handheld vysílačem série 1600
• handheld vysílač ATW-T162 s

dynamickým mikrofonem
• přijímač ATW-R160

ATW-1663 Systém s handheld vysílačem série1600
• handheld vysílač ATW-T163 s

kondenzátorovým mikrofonem
• přijímač ATW-R160

ATW-1661/G Systém série 1600 UniPak™ pro kytaru
• miniaturní kardioidní kondenzátorový mikrofon

AT829cW
• vysílací systém ATW-1661 UniPak™

ATW-1661/P Systém 1600 UniPak™ s AT829cW
• miniaturní kardioidní kondenzátorový mikrofon

AT829cW
• vysílací systém ATW-1661 UniPak™

ATW-1661/P1 Systém 1600 UniPak™ s AT899cW
• subminiaturní všesměrový kondenzátorový

mikrofon AT899cW
• vysílací systém ATW-1661 UniPak™

ATW-1661/P2 Systém 1600 UniPak™ s AT831aW
• miniaturní kardioidní kondenzátorový mikrofon

AT831aW
• vysílací systém ATW-1661 UniPak™

ATW-1661/P3 Systém 1600 UniPak™ s MT838cW
• všesměrový kondenzátorový mikrofon na

klopu MT838cW
• vysílací systém ATW-1661 UniPak™

ATW-1661/M Systém 1600 UniPak™ s PRO35xcW
• nástrojový mikrofon PRO35cW
• vysílací systém ATW-1661 UniPak™

ATW-1661/H Systém 1600 UniPak™ s PRO8HEcW
• hlavový hyperkardioidní dynamický mikrofon

PRO8HEcW
• vysílací systém ATW-1661 UniPak™

ATW-1661/HC1 Systém 1600 UniPak™ s ATM75cW
• hlavový kardioidní kondenzátorový mikrofon

ATM75cW
• vysílací systém ATW-1661 UniPak™

ATW-1661/HC2 Systém 1600 UniPak™ s ATM73cW
• profesionální hlavový kondenzátorový kapacitní

mikrofon ATM73cW
• vysílací systém ATW-1661 UniPak™

VYSÍLAČE

ATW-T161 Vysílač série 1600 UniPak™

ATW-T162 Handheld vysílač s  dynamickým
mikrofonem

ATW-T163 Handheld vysílač s  kondenzátorovým
mikrofonem

PŘIJÍMAČ
ATW-R160 Diverzitní přijímač UHF série 1600

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘIJÍMAČ (PC 458-MC 140)

AT8616 Sada pro montáž dvou přijímačů ATW-R160
do 19“ racku

ATW-RM1 Sada hardware k montáži do racku pro
bezdrátové systémy Audio-Technica ze
sérií 1600, 2000 a 3000 a pro anténní
distribuční systém ATW-DA49.

Viz str. 72: Mikrofony pro bezdrátové systémy (Wireless Essentials®)

Pro využití se všemi bezdrátovými systémy Audio-Technica UniPak™

Viz str. 73: Příslušenství pro bezdrátové systémy 

bezdrátové systémy série 1600 (PC 456-MC 120 )

Technická data celého systému
Provozní frekvence E UHF – 795,500 MHz až 819,025 MHz
Provozní frekvence F UHF – 840,125 MHz až 864,375 MHz
Počet kanálů celkem 16 
Frekvenční stabilita ±0.005%, frekvence synchronizovaná fázovým závěsem (PLL)
Modulace FM
Běžná odchylka ±10 kHz
Dosah 100 m (300’) char.
Dynamický rozsah ≥ 110 dB, A-weighted
Frekvenční rozsah 70 Hz až 15 000 Hz

Technická data přijímače ATW-R160
Přijímací systém Zdvojené nezávislé přijímače,

automatické diverzitní přepínání
Potlačení odrazů min. 55 dB 
Odstup: signál/šum 105 dB při odchylce 22.5 kHz (IEC-weighted), 
Celkové harmonické zkreslení ≤1% 
Citlivost (nezatížený obvod) 15 dBµV (S/B 60 dB)
Audio výstup Nesymetrický: 52 mV (zátěž 10 kΩ), 1/4” jack

Symetrický: 32 mV (zátěž 10 kΩ), XLRM
Rozměry 210 mm x 49 mm x 195 mm (š x v x h)
Hmotnost 1,1 kg
Dodávané příslušenství Dvě pružné antény UHF, sada pro montáž do racku
Volitelné příslušenství Sada AT8616 pro montáž dvou přijímačů

ATW-R160 do racku

Technická data vysílače
Výstupní VF výkon 10 mW
Dynamický rozsah
Vysílač UniPak™ ≥ 110 dB
Handheld vysílač ≥ 110 dB
Mikrofonní systém
ATW-T162 Dynamický, hyperkardioida
ATW-T163 Kondenzátorový, kardioida
Baterie (nedodávají se) Dvě alkalické 1,5V AA 
Spotřeba 160 mA
Životnost baterií-UniPak™ Přibl. 6 hodin (High) nebo 8 hodin (Low)
Handheld vysílač Přibl. 8 hodin (nemá režim High)
Rozměry UniPak™ 65 mm x 87 mm x 24 mm (š x v x h)
Hmotnost (bez baterií)
Vysílač UniPak™ 90 g
Handheld vysílač 240 g
Dodávané příslušenství (ATW-T162)mikrofonní držák na stojan AT8456a 

(ATW-T163)
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bezdrátové systémy série 700 (PC 473-MC 110)

Technická data Vysílač ATW-T701 UniPak™ Handheld vysílač ATW-T702
Výstupní RF výkon High: 10 mW ; Low: 5 mW 10 mW 
Dynamický rozsah > 100 dB, A-weighted > 100 dB, A-weighted
Vstupní připojení Vysokoimpedanční, nízkoimpedanční, bias
Mikrofonní systém Dynamický, směrový
Baterie dvě alkalické 1.5V AA (nedodávají se) dvě alkalické 1.5V AA (nedodávají se) 
Spotřeba High: 140 mA; Low 130 mA (char.) 120 mA (char.)
Životnost baterií cca 8 hodin (high); 10 hodin (low) cca 12 hodin

Rozměry 65 mm (š) x 105 mm (v) x 18,5 mm (h) délka 245 mm, průměr 53,3 mm 
Hmotnost (netto) 80 g 257 g (bez baterií)
Dodávané příslušenství mikrofonní držák AT8456a Quiet-Flex™ na stojan

Bezdrátový systém Audio-Technica série 700 nabízí profesionální
výkon a kvalitní zvuk, nesrovnatelný s ostatními systémy v jeho třídě.
Tyto snadno ovladatelné bezdrátové systémy mají osm volitelných
frekvenčně-koordinovaných kanálů, diverzitní funkci pro zvýšený
rozsah/spolehlivost, automatické frekvenční scanování, umlčovací
(squelch) obvod ToneLock™ atd. Systémy série 700 jsou vybaveny tak,
že můžete volit z handheld, hlavových nebo klopových mikrofonů,
nebo si vybrat systém navržený pro zavěšení na kytaru. Při aplikacích
většího počtu mikrofonů může být díky frekvenčním pásmům v
provozu až osm systémů.

• 8 UHF kanálů volitelných prostřednictvím koordinovaných
frekvenčních pásem

• Možnost použít až 8 systémů současně – všechny kanály
kompatibilní

• Automatické frekvenční scanování
• Diverzitní funkce pro zvýšený dosah/spolehlivost
• LED dioda zobrazující kanál plus anténu, AF Peak indikátor
• Symetrické XLR a nesymetrické 6.3 mm výstupní konektory
• Umlčovací (squelch) obvod Tone Lock™ eliminuje

interference když je vysílač vypnutý
• Vysílač UniPak™ má: samostatné kytarové/mikrofonní trim

ovládání, přepínatelný RF výkon (high/low), interní přepínač
kanálu, vícebarevný indikátor baterie/napájení 

• Handheld vysílač má: měnitelný trim ovladač, interní
přepínač kanálu, vícebarevný indikátor baterie/napájení

• Systémy pro umístění na tělo (Body-pack) jsou kompatibilní
se všemi mikrofony a kabely bezdrátových systémů
(Wireless Essentials®) od Audio-Technica.

ATW-702 Vocal
UHF diverzitní systém série 700 s handheld
vysílačem
• Přijímač ATW-R700 a dynamický směrový

handheld mikrofon/vysílač ATW-T702. 
Dodává se s AT8456a Quiet-Flex™ mikrofonním
držákem na stojan.

ATW-701/G Guitar
UHF diverzitní systém série 700 pro kytaru
• Přijímač ATW-R700 a vysílač ATW-T701 s kabelem

AT8319 pro nástroj/kytaru s 6.3 mm jackem.

ATW-701/P Presenter
UHF diverzitní systém série 700 s klopovým
mikrofonem
• Přijímač ATW-R700 a vysílač ATW-T701 UniPak™ s

klopovým mikrofonem AT829cW.

ATW-701/H Active
UHF diverzitní systém série 700 s hlavovým
mikrofonem
• Přijímač ATW-R700 a vysílač ATW-T701 UniPak™ s

hlavovým mikrofonem PRO 8HecW.

ATW-701 Options
UHF diverzitní systém série 700 s vysílačem
UniPak
• Přijímač ATW-R700 a vysílač ATW-T701 UniPak™. 
• Pro doplnění celého systému si vyberte bezdrátový

mikrofon (Wireless Essentials®) nebo kabel 
(viz. strana 70 a 71).

PŘÍSLUŠENSTVÍ (PC 458-MC 140)

AT8634
Adaptér pro montáž do racku - série 200 a 700

Technická data přijímače ATW-R700
Přijímací systém anténní diverzitní přepínání
Potlačení odrazů min. 55 dB
Odstup signál/šum >80 dB při odchylce 10 kHz (IEC-weighted)

maximální modulace 25 kHz
Celkové harmonické zkreslení ≤1% (odchylka 10 kHz při 1 kHz)
Citlivost 25 dBµV for 60 dB S/N (IEC-weighted)
Audio výstup (modulace 1 kHz, Nesymetrický: 211 mV (-13.5 dBV)
odchylka 10 kHz) Symetrický: 150 mV (-16.5 dBV) 
Výstupní konektor Nesymetrický: 6.3 mm TS (“mono”) jack

Symetrický: XLRM
Napájení 230V střídavého napětí (50Hz) na 12V DC

500mA (+ na střed), externí napájení
Rozměry 190.0 mm (š ) x  42.0 mm (v)  x  130.0 mm (h)
Hmotnost 365 g
Dodávané příslušenství Napájení

Technická data celého systému 700
Provozní frekvence E UHF - 800.000 MHz až 820.000 MHz
Provozní frekvence F UHF -  840.000 MHz až 865.000 MHz
Frekvenční stabilita ±0.005%, Phase Lock Loop frequency control
Modulace FM
Běžná odchylka ±25 kHz
Provozní dosah 80 m
Frekvenční rozsah 100 Hz až 12 kHz
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Technická data Vysílač ATW-T201 UniPak™ Handheld vysílač ATW-T202 
Výstupní VF výkon 10 mW char. 10 mW char.
Dynamický rozsah ≥ 90 dB, A-weighted ≥ 90 dB, A-weighted
Vstupní připojení Vysokoimpedanční, nízkoimpedanční, bias
Mikrofonní systém Dynamický, jednosměrový
Baterie alkalická 9V (NEDA typ 1604) alkalická 9V (NEDA typ 1604)
Spotřeba 30 mA char. 30 mA char.
Životnost baterií Přibl. 8 hodin Přibl. 8 hodin
Rozměry 65.0 mm š x 110.0 mm v x 25.4 mm h délka 241,3 mm, průměr 53,3 mm
Hmotnost (netto) 98 g 370 g

bezdrátové systémy série 200 ( PC 451-MC 110 )

Bezdrátový systém Audio-Technica Liberator série 200 zaručuje
bezproblémový provoz pro několik různých setů. Každý bezdrátový
systém VHF série Liberator se skládá z přijímače a buď  z bodypack
nebo handheld vysílače nastaveného na určitou, krystalem řízenou
frekvenci. Konstrukce přijímače Liberator je vybavena inovovanou
konfigurací napájecího zdroje. Napájecí síťový adaptér je zabudován
přímo v přijímači a využívá připojení standardním kabelem IEC.
Vzhledem k větší univerzálnosti je možné síťový adaptér z přijímače
jednoduše vyjmout a používat ho jako běžný síťový adaptér. 

• Nediverzitní jednokanálový systém s dvojitou anténou 
• Tři různé pevné frekvence
•Vyjímatelný napájecí zdroj zasunutý do zadní části
přijímače 

• Nastavitelné ovládání umlčovacího obvodu (funkce
squelch)

ATW-252 Vocal
VHF systém série 200 s handheld mikrofonem
• přijímač ATW-R200 a handheld směrový dynamický

vysílač ATW-T202. 

ATW-251/G Guitar
VHF systém série 200 pro kytaru
• přijímač ATW-R200 a vysílač ATW-T201 s

nástrojovým kabelem AT8319 pro nástroj/kytaru s
6.3 mm jackem.

ATW-251/L Presenter
VHF systém série 200 s klopovým mikrofonem
• přijímač ATW-R200 a vysílač ATW-T201 s

miniaturním kardioidním kondenzátorovým
klopovým mikrofonem AT829cW.

ATW-251/H Active
VHF systém série 200 s dynamickým hlavovým
mikrofonem
• přijímač ATW-R200 a vysílač ATW-T201 s hlavovým

hyperkardioidním dynamickým mikrofonem
PRO8HecW.

ATW-251 Options
VHF systém série 200 s vysílačem UniPak
• přijímač ATW-R200 a vysílač ATW-T201
• pro doplnění celého systému si vyberte bezdrátový

mikrofon (Wireless Essentials®) nebo kabel (viz.
strana 70 a 71).

Před použitím výrobků v pásmu VHF si prostudujte
platnou legislativu vaší země.

PŘÍSLUŠENSTVÍ (PC 458-MC 140)

AT8634
Adaptér pro montáž do racku - série 200 a 700

Technická data přijímače ATW-R200
Přijímací systém Nediverzitní, jednokanálový

systém s dvojitou anténou
Potlačení odrazů 50 dB minimálně

Odstup: signál/šum 80 dB při odchylce 10 kHz (IEC-weighted)
maximální modulace 15 kHz

Celkové harmonické zkreslení ≤1%  (odchylka 10 kHz při 1 kHz)
Citlivost 20 dBµV pro 60 dB S/N (IEC-weighted)
Audio výstup 350 mV (odchylka 10 kHz, zátěž 100 kΩ)
Výstupní konektor 1/4” TRS (“monojack”) 
Napájení 12V DC, 200 mA, zajištěno síťovým adaptérem 
Rozměry 210.0 mm š  x  43.5 mm v  x  120.0 mm h
Hmotnost 536 g netto; 336 g bez AC adaptéru
Dodávané příslušenství Vyjímatelný AC adaptér 240V 

síťový kabel 240V AC IEC

Technická data celého systému 200
Provozní frekvence pásmo VHF, 

173,800 MHz, 174,600 MHz a 175,000 MHz
Frekvenční stabilita ±0.005%
Modulace FM
Maximální odchylka ±15 kHz
Dosah minimálně 60 m
Frekvenční rozsah 80 Hz až 13 kHz



#70

AT829cW

AT831aW

U851cW

U841cW

U857LcW

AT8317

AT8319

ATW-RMS1

ATW-RCS

wireless essentials

Katalog výrobků 2007, Česká republika / Slovensko   

mikrofony pro použití s bodypack vysílači A-T UniPak™( PC 495-MC 140 )

MIKROFONY SE SPONOU NA KRAVATU A NA KLOPU

AT829cW Miniaturní kardioidní kondenzátorový
mikrofon

AT831aW Miniaturní kardioidní kondenzátorový
mikrofon (úplný popis na str. 38)

AT803aW Všesměrový mikrofon se sponou na
kravatu pro vysílací aplikace 
(úplný popis na str. 38)

ES943cW/C Kardioidní kondenzátorový klopový
mikrofon,kabel 1,4 m, 
včetně windscreenu a spony na oblek

ES943cW/O Všesměrový kondenzátorový klopový
mikrofon, kabel 1,4 m,
včetně windscreenu a spony na oblek

KONFERENČNÍ MIKROFONY PRO A-T UniPak™

U851cW
Směrový kondenzátorový boundary mikrofon 
(úplný popis na str. 47)

U841cW
Všesměrový kondenzátorový boundary mikrofon
(úplný popis na str. 47)

U857LcW
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s husím
krkem, délka 42 cm  (úplný popis na str. 47)

PROPOJOVACÍ KABELY PRO VYSÍLAČE UNIPAK™
AT8317

Kabel s konektorem XLRF a konektorem HRS; 1,5 m

AT8319
Kytarový kabel s jackem 6.3 mm a konektorem HRS

ATW-RCS1
Dálkové tlačítko pro momentální ztlumení při
zakašlání

ATW RMS1
Dálkový přepínač pro ztlumení (mute) podobné typu
ATW-RCS1 (zde se tlumení přepíná mezi on/off, u RCS1 je
tlumení aktivní pouze krátkodobě, po dobu, kdy je tlačítko
stisknuté)

Všechny mikrofony jsou osazeny 4-pinovým
konektorem HRS pro použití s vysílači A-T UniPak™.
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příslušenství pro bezdrátové systémy 
( PC 458-MC-140 )

HLAVOVÉ BEZDRÁTOVÉ MIKROFONY MICROSET

AT892cW
Hlavový všesměrový kondenzátorový mikrofon
MicroSet™
Včetně dvou krytů na kapsli, dvou windscreenů a
kabelové spony

AT892cW-TH 
Hlavový mikrofon MicroSet™ v tělovém provedení
“Divadelní” model, stejný jako AT892cW, ale v tělové barvě

AT892cW-CO 
Hlavový mikrofon MicroSet™ v kávovém provedení
“Divadelní” model, stejný jako AT892cW, ale v kávové
barvě

SUBMINIATURNÍ MIKROFONY PRO A-T UniPak™

AT898cW
Subminiaturní kardioidní kondezátorový mikrofon 
(úplný popis na str. 36)

AT899cW
Subminiaturní všesměrový kondenzátorový mikrofon 
(úplný popis na str. 36)

AT899cW-TH
Verze AT899cW v tělovém provedení 
(úplný popis na str. 36)

MT830cW
Miniaturní všesměrový kondenzátorový mikrofon  
(úplný popis na str. 38)

MT838cW
Kardioidní mikrofon se sponou a windscreenem

NÁSTROJOVÉ MIKROFONY PRO A-T UniPak™

ATM350cW
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s klipsnou na
nástroj 

PRO35cW
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s klipsnou na
mikrofon (úplný popis na str. 25)

HLAVOVÉ MIKROFONY PRO A-T UniPak™

AT889cW
Hlavový kondenzátorový mikrofon s potlačením
nežádoucích hluků. Odolný proti vlhkosti a potu.

PRO8HEcW
Hlavový hyperkardioidní dynamický mikrofon 
(úplný popis na str. 25)

ATM75cW
Hlavový kardioidní kondenzátorový mikrofon 
(úplný popis na str. 21)

ATM73cW
Hlavový kardioidní kondenzátorový mikrofon  
(úplný popis na str. 21)
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Sada Audio-Technica ATW-49SP obsahuje jeden pár splitterů
aktivních antén.

• Oba splittery jsou širokopásmová zařízení, která rozdělují
příchozí RF signál do dvou identických výstupních RF signálů.

• Jedna sada splitterů aktivních antén umožňuje, aby jeden
anténní set přenášel signál pro bezdrátové přijímače na různých
frekvenčních pásmech.

• Původně byly navrženy pro používání s Audio-Technica UHF
bezdrátovými přijímači ze sérií 4000 a 5000 a s anténami 
ATW-A49 LPDA, avšak sada AT-49SP je vhodná také i pro
používání s různými jinými přijímači a anténami. 

ATW-49SP
Sada splitterů aktivních antén.
• Každá sada obsahuje :
2 x splitter aktivních antén (1 vstup/2 výstupy);
4 x BNC na BNC RG 58 anténní koaxiální kabely
dlouhé 18”
2 x redukční válečky BNC na BNC

Nová sada splitterů ATW-49SP
pro aktivní antény

Sada Audio-Technica ATW-49CB obsahuje dva slučovače aktivních
antnén, které byly navrženy pro používání s UHF bezdrátovými
přijímači Audio-Technica ze sérií 4000 a 5000 a s anténami ATW-
A49 LPDA. Oba slučovače jsou širokopásmová zařízení (UHF
provozní pásmo 440-900 MHz), která spojují dva příchozí RF signály
do jednoho výstupního RF signálu. Jedna sada slučovačů aktivních
antén umožňuje, aby dva anténní sety přenášely signál pro jeden
bezdrátový přijímač nebo distribuční systém.
• Jedna sada slučovačů aktivních antén umožňuje, aby dva

anténní sety přenášely signál pro jeden bezdrátový přijímač
nebo distribuční systém.

• Oba slučovače jsou širokopásmová zařízení (UHF provozní
pásmo 440-900 MHz), která spojují dva příchozí RF signály do
jednoho výstupního RF signálu.

• Byly navrženy pro používání s Audio-Technica UHF bezdrátovými
přijímači ze sérií 4000 a 5000 a s anténami ATW-A49 LPDA

• Slučovač aktivních antén poskytuje jednotkový zisk, což
kompenzuje ztrátu RF signálu, která se vyskytuje při slučování
signálu

• Hodí se také i pro používání s různými jinými přijímači a
anténami.

ATW-49CB
Sada slučovačů aktivních antén.
• Každá sada obsahuje :
2 x slučovač aktivních antén (2 vstupy/ 1 výstup);
4 x BNC na BNC RG 58 antnénní koaxiální kabely
dlouhé 18”

ANTÉNNÍ ZESILOVAČE
Zisk : přepínatelný +10db / +3db

Vstupní/výstupní konektor: BNC-R (50 ohmů)

Napájení: 12V DC (přes anténní kabel)

Rozměry: 25mm (š) x 100mm x (v) x 25mm (h)

ATW-B80E
Pár anténních zesilovačů pro systémy UHF v
pásmu 795 – 820 MHz

ATW-B80F
Pár anténních zesilovačů pro systémy UHF v
pásmu 840 – 865 MHz

ATW-B80D
Pár anténních zesilovačů pro systémy UHF v
pásmu  655 – 681 MHz

ATW-B80C
Pár anténních zesilovačů pro systémy UHF v
pásmu 540 – 567 MHz

Nová sada slučovačů ATW-49CB pro aktivní antény

Technická data ATW-49SP
Popis 2-cestný splitter aktivních antén
Provozní frekvence 440-900 MHz
VSWR < 1.7:1 (v konkrétním pásmu)
Zisk 0 dB char. (v konkrétním pásmu)
Impedance 50 Ω char. (v konkrétním pásmu)
Vyvedené konektory 3-BNC Female
Hmotnost 51 g
Rozměry 61 mm (š) x 47 mm (d) x 23 mm (v)
DC příkon 5-14V DC
Napětí 30 mA @ 12V DC
Průchozí napětí 100 mA

Změny technických údajů vyhrazeny výrobcem.

Technická data slučovače ATW-49CB
Popis 2-vstupý aktivní slučovač
Provozní frekvence 440-900 MHz
VSWR < 1.7:1 (v konkrétním pásmu)
Zisk 0 dB char. (v konkrétním pásmu)
Impedance 50 Ω, char. (v konkrétním pásmu)
Vyvedené konektory 3-BNC samice
Hmotnost 51 g
Rozměry 61 mm (š) x 47 mm (d) x 23 mm (v)
DC příkon 5-14V DC
Napětí 30 mA @ 12V DC
Průchozí napětí 120 mA (maximum pro oba sdružené vstupy)

Změny technických údajů vyhrazeny výrobcem.
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příslušenství pro bezdrátové systémy 
( PC 458-MC 140 )

ANTÉNNÍ KABELY
AC12

BNC - BNC linkový kabel 4 m, typ RG58
AC25

BNC - BNC linkový kabel 8 m, typ RG8
AC50
P.O.A. BNC - BNC linkový kabel 16 m, typ RG8
AC100
P.O.A. BNC - BNC linkový kabel 33 m, typ RG8

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSÍLAČE
AEW-TB44 Taška pro vysílače sérií AEW pro uložení 

4 handheld a 4 body pack vysílačů

ANTÉNY
ATW-A49 Pár externích směrových aktivních antén pro

systémy UHF v pásmu 440-900 MHz

DIVERZITNÍ DISTRIBUČNÍ ANTÉNNÍ SYSTÉMY UHF
Aktivní anténní distribuční systémy UHF s jednotkovým ziskem jsou
vybaveny dvěma RF kanály (“1 vstup, 4-výstupy”); propojují anténní pár až
do čtyř diverzitních přijímačů; kaskádový výstup funguje jako směrový
vazební člen pro další distribuční systém nebo pro pátý diverzitní přijímač.
Průchod AC umožňuje řetězové napájení. Anulovatelný výkon antény.
Systém zahrnuje výkonové kabely, deset RF kabelů, anténní kabely a
konektory pro montáž na přední panel a čtyři výkonové kabely DC.

AEW-DA800E
Aktivní distribuční zesilovač s jednotkovým
ziskem pro pásma UHF od 795,500 MHz 
do 820,000 MHz

AEW-DA860F
Aktivní distribuční zesilovač s jednotkovým
ziskem pro pásma UHF od 840,125 MHz 
do 864,875 MHz

AEW-DA660D
Aktivní distribuční zesilovač s jednotkovým
ziskem pro pásma UHF 655,500 MHz 
do 680,375 MHz

AEW-DA550C
Aktivní distribuční zesilovač s jednotkovým
ziskem pro pásma UHF 540,000 MHz 
do 567,000 MHz

ATW-DA49 UHF anténní distribuční systém ATW-DA49
ATW-DA49 je UHF aktivní diverzitní anténní systém (provozní
pásmo 440-900 MHz) s jednotkovým ziskem, který umožňuje,
aby jeden pár antén přenášel signál pro větší počet
bezdrátových systémů. Nabízí dva RF kanály s “1-vstupem, 
4-výstupy”; propojuje pár antén s až čtyřmi bezdrátovými
přijímači. Oba vstupní jacky nabízí přepínatelný +12V DC
výstup na jejich prostředních pinech, pokud je chcete používat
s aktivními in-line RF zařízeními Audio-Technica. ATW-DA49 je
navržen jako doplněk pro Audio-Technica bezdrátové systémy
ze sérií 1600, 2000 a 3000. Je také vhodný pro mnoho jiných
bezdrátových systémů, které mají UHF provozní pásmo 
440-900 MHz.
Obsahuje deset RF kabelů, kabely a konektory pro montáž
antén dopředu, čtyři DC napájecí kabely, +12V DC desktop
napájení s odpojitelným IEC napájecím kabelem a sadu
hardware ATW-RM1 pro montáž do racku, která umožňuje
upevnění do standardního 19” racku.

ATW-RM1 Sada hardware k montáži do racku pro
bezdrátové systémy Audio-Technica ze sérií
1600, 2000 a 3000 a pro anténní distribuční
systém ATW-DA49.
Umožňuje montáž půlrackového přijímače nebo
distribučního systému do 19” racku; antény lze pro lepší
příjem umístit dopředu.

Obsah: • Rack konzole dlouhá
• Rack konzole krátká
• Dva BNC bulkhead konektory včetně hardware pro

montáž
• Dva 34” kabely BNC na BNC




