Hyvä
äänenlaatu

Savox XG-sarja on erityisesti digitaalisille radioille suunniteltu käyttölaitesarja. Sarjassa
on kaksi erilaista käyttölaitetta: Savox XG C-C1 monofoni ja Savox XG PTT-1 painike.
Molemmat Savox XG-sarjan käyttölaitteet ovat ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja ja
niiden tehtävä on varmistaa kommunikaation jatkuvuus myös vaativissa olosuhteissa.
Käyttöolosuhteet aiheuttavat yleensä lisähaasteita kommunikaatiolaitteille ja XG-sarjan
suunnittelussa hyvä ja selkeä äänenlaatu on ollut yhtenä ohjaavana tekijänä.
Savox XG C-C1 käyttölaite on ammattilaiskäyttöön tarkoitettu monofoni, joka sopii
monenlaiseen käyttöön ja on konfiguroitavissa käyttäjän tarpeiden mukaan.
Savox XG PTT-1 painike on käyttölaite, jonka isoa painiketta voi helposti operoida myös
hansikkaat kädessä.

SAVOX
XG PTT-1

SAVOX
XG C-C1

Helppokäyttöinen

Savox XG C-C1 käyttölaite on erityisesti
digitaalisille radioille suunniteltu
monipuolinen monofoni, joka tarjoaa
korkeaa äänenlaatua ja laitteen
toimintojen säätämistä käyttäjän mukaan.

Savox XG PTT-1 helppokäyttöinen
käyttölaite, jonka iso painike löytyy
helposti hansikkaat kädessä tai
suojavaatteiden altakin. PTT-1 on ohut ja
siinä on erinomainen painiketuntuma.

•

Konfiguroitavissa olevat painikkeet

•

360 astetta pyörivä kiinnitysklipsi

•

Käyttäjän tila- LED

•

•

Äänenvoimakkuuden säätö

Ohut rakenne - helppo kiinnittää
varusteisiin ja ei ole tiellä

•

360 astetta pyörivä kiinnitysklipsi

•

•

Mikrofonin herkkyyden säätö

Hätäkutsupainike (jos radiomalli
sallii)

•

Saatavilla myös keltaisilla
huomiovärikuorilla

•

Saatavilla keltaisella
huomioväripainikkeella

XG-TUOTTEIDEN HYÖDYT

YHTEENSOPIVUUS

•

Hyvä ja selkeä äänenlaatu

Savox XG-sarjassa on useita headset-vaihtoehtoja, joita voidaan nopeasti ja helposti
vaihtaa käyttötilanteen mukaan.

•

Voidaan käyttää suojahanskojen- ja
varusteiden kanssa

•

Helppoja käyttää

•

Kestäviä ja vesitiiviitä

•

Useita erilaisia headset-vaihtoehtoja
tarjolla

•

Erinomainen painiketuntuma
tarjolla

•

Saatavilla keltaisella huomiovärillä

Savox XG C-C1 ja XG PTT-1 käyttölaitteiden kanssa voi käyttää kaikkia
Savox XG-sarjan headseteja, joissa on on viisinapainen pikaliitin.
Liittimen erottaa Savoxin muista liittimistä harmaasta väristä ja
siinä olevasta punaisesta viivasta. Myös XG-sarjan käyttölaitteiden
naarasliittimessä on harmaa rengas liittimen ympärillä.
Savox XG C-C1 ja Savox XG PTT-1 käyttölaitteita on saatavilla useaan TETRA/VIRVEradiopuhelimeen (Sepura, Motorola, Airbus).

XG MP-H

XG HC-1

XG HC-2

XG L-H

XG N-H

XG N-C
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