
 

 SK 5212 II 

Bezprzewodowa transmisja dźwięku | Nadajnik miniaturowy serii 5000 

Opis 
Nadajnik SK 5212 II cechują uniwersalność, najwyższy stopień niezawodności i 

niezwykle małe wymiary. Bardzo szeroki zakres przestrajania częstotliwości 

transmisyjnej, przełączana moc wyjściowa w.cz., czułość wejściowa przełączana 

co 1 dB w zakresie 70 dB, solidna metalowa obudowa i przyjazne menu obsługi 

gwarantują optymalne dopasowanie się każdej sytuacji.      

Dane techniczne 
Rodzaj modulacji ............................ szerokopasmowa FM 

Zakresy częstotliwości .. 470-638, 614-798, 776-866 MHz 

Zakres przestrajania ...................................... do 184 MHz 

Krok przestrajania .................................................... 5 kHz 

Moc wyjściowa w.cz. dla 50 Ω .................. typ. 50/10 mW 

                        przełączana 

Pasmo przenoszenia m.cz. ......................... 60 - 20 000 Hz 

Zniekształcenia (dewiacja max. 1 kHz) .................. ≤ 0,3 % 

Redukcja szumów ............................................ HiDyn plus 

Stosunek sygnał/szum (1 mV, dewiacja nom.) . ≥ 110 dBA 

Max. czułość wejściowa ........................................ 7,5 mV 

Zakres regulacji czułości wej.  ............ 70 dB krokiem 1 dB 

Max. napięcie wejściowe .................................... 1,6 V eff. 

Zasilanie ............................................ 1 bat./aku. AA 1,5 V 

Napięcie znamionowe .............................................. 1,2 V                                   

Pobór prądu przy napięciu znam. .......... 160 mA (10 mW) 

                                                250 mA (moc wyj. 50 mW)                                   

Czas pracy  ...................... typ. 15 h (10 mW)/8 h (50 mW) 

Wymiary ................................................. 53 x 60 x 17 mm 

Masa z baterią i anteną ...................................... ok. 120 g 

Zakres temperatur pracy ........................ - 10°C do + 55°C  

 

 
 
 
 
 
 
Warianty 
■ SK 5212-II L zakres częstotliwości 470 - 638 MHz 

■ SK 5212-II N zakres częstotliwości 614 - 798 MHz 

■ SK 5212-II P zakres częstotliwości 776 - 866 MHz 

 

 
 
Wybrane opcjonalne wyposaŜenie 
■ MKE 1-4          mikrofon subminiaturowy dookólny, 4 kolory 

■ EarSet 1-4       mik. nagłowny dookólny, czarny, beżowy 

■ EarSet 4-4       mik. nagłowny kardioidalny, czarny, beżowy 

■ MKE 2-4 Gold mik. miniaturowy dookólny, czarny, beżowy 

■ ME 102            kapsuła mik. dookólna, czarna, nikiel 

■ ME 104            kapsuła mik. kardioidalna, czarna, nikiel 

■ KA 100 S-4       kabel stalowy do kapsuły ME 102/104 

■ KA 100-4          kabel miedziany do kapsuły ME 102/104 

 
 
 
 

Cechy 
■ Solidna kompaktowa metalowa obudowa. Mała masa. 

■ Przestrajanie częstotliwości transmisyjnej krokiem 5 kHz w zakresie do 184 MHz. 

■ 1 bank „FIX” z zapisanymi max. 59 kompatybilnymi częstotliwościami, 1 otwarty bank  

    „VAR” z możliwością wpisania 20 dowolnych częstotliwości transmisyjnych. 

■ Synchronizacja nadajnika z odbiornikiem portem podczerwieni.  

■ Duży zakres zmian czułości wejściowej: 70 dB, przestrajanie krokiem 1 dB. 

■ Załączany filtr dolno-zaporowy „Low Cut”  120 Hz/- 3 dB. 

■ Przełączana moc wyjściowa w.cz. nadajnika dla optymalizacji parametrów transmisyjnych. 

■ Załączany tryb „Low Intermodulation Mode” - transmisja z ekstremalną odpornością.  

    intermodulacyjną - dedykowany do największych instalacji wielokanałowych.  

■ Funkcja „Auto Lock” - blokada zapobiegająca nieświadomemu przestrojeniu.  

■ Zasilane 1 ogniwem AA.  

■ 4-stopniowa sygnalizacja poziomu naładowania ogniw zasilających nadajnik. 

■ Uniwersalność zastosowań dzięki obszernemu wyborowi dodatkowych akcesoriów. 

 

■ Wyposażenie:  SK 5212 II nadajnik miniaturowy  

                        etui z tworzywa sztucznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dodatkowe informacje i akcesoria http://aplauzaudio.pl/sennheiser 
 


