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Produkt ID 8060

MH-360-4 / APM-250 
Zcela nový, cenově výhodný, vysoce výkonný zvukový systém STREETHAILER®, je samostatně 
stojící a výjimečně kompaktní, mobilní 360 stupňové rozptylové ovládání, jinými slovy ohlašovací a 
sirénový zvukový systém. Tento systém, koncipovaný jako bodový zvukový systém s 360 ° 
rozptylovým vzorem, umožňuje jasný, srozumitelný a hlasitý přenos zvuku, a to i v zastavěných 
městských oblastech. Velmi jednoduchá instalace a ovládání zařízení z něj činí ideální systém pro 
většinu typů vozidel. Systém se skládá ze 2 obslužných komponentů - řídicí/ovládací jednotky a 
360° napájeného reproduktoru.

STREETHAILER® - Serie

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

- Připraveno k použití bez zpoždění nastavení
- Pokrytí 400 metrů
- Mobilní a nákladově efektivní
- 360 stupňová disperze zvuku
- Technologie mikrofonu zahrnující záznam
ADHOC®
- Digitální záznam a přehrávání řeči
- Volba signálů sirén
- Časové posunutí umožněno prostřednictvím
integrovaného kompenzátoru FLUX
- Samovysvětlující jednoduchá obsluha
- Velké ovládací prvky umožňují používání rukavic
- DC napájení 12 až 32 V DC
- LC displej pro výběr hlasových oznámení

STREETHAILER® 
ŘADA - AUTOMOTIVNÍ 

AUDIOSYSTÉMY

* Tento výpočet je založen na realistickém výpočtu s přihlédnutím k následujícím fyzikálním
principům: Úroveň s útlumem vzduchu při 1 KHz, 20 ° C, 50% vlhkosti a rychlosti větru 2 m/s.

400 Hz to 6,5 KHz ± 10 dB
135 dB (1 m)
126 dB (1 m)
nominální 360° x 90° (hor. x ver.)
Hliník eloxovaný
292 x 114 x 292 mm
8,2 Kg
-30° C až +70° C

SPECIFIKACE:

Frek. dosah:   
SPL Peak*:   
SPL RMS*:
Pokrytí:    
Pouzdro:
Rozměry:
Hmotnost:  
Teplotní odolnost: 
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- Blackout - při výpadku napájení
- Likvidace bomb
- Nouzové varování před počasím
- Rozlití/únik chemikálií
- Masová panika v populaci
- Oficiální oznámení
- Nouzová oznámení
- Pátrací a záchranní mise
- Hraniční a jiné hlídky

SPECIFIKACE:

Frek. dosah:   
MP-3 Rek./Přehrávač: 

Paměť: 
Mixér a vstupy:
Výstup:
Spotřeba energie:
Zdroj napájení:  

±3dB 20 Hz až 18 kHz
AD-HOC/ MP3 rekordér/
přehrávač/okamžitý přehrávač
Interní
XLR
Speakon
150 W
12 až 32 V DC

↑ pic. - MH-360-4 STREETHAILER NA STŘEŠE AUTA  II.

APM-250 

Řídicí jednotka s elektronikou a funkčností MP-900 která 
se používá v armádě po celém světě. Tato jednotka mimo 
jiné obsahuje funkce živého nahrávání, programovatelné 
tóny sirén, okamžitý přehrávač, vstupy a výstupy USB a 
audio, velký podsvícený displej pro přesné vyhledání 
hlasových zpráv a mnoho dalších funkcí, včetně úpravy 
zvuku v závislosti na počasí. Záznamy lze sledovat přímo 
na vestavěném monitoru zařízení. Volitelně lze integrovat 
bezdrátový přijímač Sennheiser pro implementaci 
bezdrátových mikrofonů.

↑ pic. - MH-360-4 STREETHAILER NA STŘEŠE AUTA I.

USE-CASES:
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Sídlo: Budějovická 862/52, 140 00 Praha 4




