
Hearing excellence since 1965

   
Co

py
rig

ht
 ©

 B
o 

Ed
in

 A
B

Bärbara högtalare för bästa flexibilitet!

Högtalare med inbyggd förstärkare och inbyggda uppladdningsbara batterier, 
som enkelt kan flyttas från ett rum till ett annat. Högtalaren har en inbyggd duo-
mottagare för användning av två trådlösa mikrofoner samtidigt. Med Bluetooth, 
autotracking och linje in och ut är GPA-670BD1 en förstklassig högtalare.

Okayo trådlösa högtalare är produkter i ett moduluppbyggt och 
kostnadseffektivt trådlöst system som enkelt kan anpassas till olika behov. 
Det passar för en mängd olika användningsområden såsom guidningar, skolor, 
seminarier eller sammanträden, produktdemonstrationer, föredrag, predikningar, 
gymnastikpass etc. Systemet använder 863-865 MHz-bandet.

Okayo trådlösa mikrofoner, stationära sändare och diversitymottagare finns 
beskrivna i separata datablad.

Univox – co-developed with OKAYO

Vi har tillsammans med Okayo ytterligare utvecklat ett antal av Okayos 
standardprodukter, bl.a. ficksändare och -mottagare, för att förbättra 
taluppfattbarheten för hörapparatbärare. För att uppfylla kraven på tillgänglighet 
och erbjuda en bra ljudupplevelse även för hörapparatbärare, bör du alltid 
försäkra dig om att det är dessa specialutvecklade modeller du använder!

Laddningsbar aktiv högtalare med trådlösa 
inbyggda mottagare. 863-865MHz, 16 kanaler

Egenskaper 

• 40W RMS

• Inbyggd duo-mottagare för anv. av 2
trådlösa mikrofoner samtidigt

• Inbyggd förstärkare och antenn

• Digital display med kanal (upplyst vid
kanaländring)

• Används tillsammans med OKAYO
trådlösa sändare med laddningsbara
batterier

• Autotracking

• Bluetooth

• Volym- och tonkontroll

• Linje ut för matning till exempelvis
större anläggning, inspelning m.m.

• MP3 med USB/SD-spelarmodul (tillval)

• Röstprioritet

• Inbyggt laddningsbart batteri (Litiumjon)

• 4-6 tim. anv

• Batteriindikator

• AC/DC transformator

• Kan monteras på stativ eller på vägg
med hjälp av väggfäste (tillbehör)

• Flera högtalare kan användas
tillsammans för att skapa bättre effekt

• Kan kompletteras med fickmottagare
med hörtelefon/hörsnäcka eller
halsslinga för hörapparatbärare

GPA-670BD1
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Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se

Företag Bo Edin AB / Univox
Besök Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö
Postadress Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö

Tel 08-767 18 18
E-post info@edin.se
Webb edin.se

Tillverkardata

Tekniska data – GPA-670BD1 art nr 504522 
Duo-mottagare  

Uteffekt 40W RMS
Högtalarelement 5" Neodymium, 1" tweeter
Spelarmodul (tillval) MP3/USB/SD-läsare, art nr 504553
Mottagare Bluetooth, DR-500
Mic in XLR/6,3 mm (stereo)
Linje in 3,5mm AUX (stereo)
Utgång 3,5 mm AUX (stereo)
Strömförsörjning AC 100-240V/DC 20V, 3,25A switchat nätaggregat
Inbyggt batteri 12V, 5,3 Ah, Litiumjon, uppladdningsbart
Laddningstid 6 -12 timmar
Användningstid 4-6 timmar
Räckvidd  upp till 70 m i fritt fält
Storlek 201 x 170 x 341 mm
Vikt 3,7 kg (inkl. batteri)

Tekniska data – övergripande 

PLL-mottagare och -sändare med frekensområde 863-865 MHz 
16 valbara kanaler
LCD-indikering kanal, frekvens, batteristatus 
Kanalväljare set, up, down 
Switching bandwidth Max. 12 MHz 
Frekvensdeviation 80 kHz, med nivåkontroll 
Dynamikområde 110 dB  
Distorsion  <1% 
Frekvenskorrigering <50 µS 
Brusspärr Pilotton 
Frekvensåtergivning 70 Hz - 17 KHz


