Catchbox
Mikrofon, se kterým
se nebudete nudit.
www.aktivniﬁrma.cz/catchbox
www.aktivnitrida.cz/catchbox

Nechte lidi mluvit
Rozpoutejte diskuzi - Catchbox je k tomu jako stvořený. Přizpůsobte jeho graﬁku vaší značce
a zapojte všechny posluchače v každé situaci.

Školy

Firmy

Akce

Vytvořte prostředí, ve
kterém budou moci
studenti každý den bez
obav komunikovat
a sdílet své myšlenky.

Povzbuďte spolupracovníky
k nebývalé spolupráci.
Utvářejte ﬁremní kulturu
jejíž běžnou součástí je
sdílení nápadů.

Využijte Catchbox
k zapojení účastníků do
průběhu události. Navažte
bezprostřední kontakt mezi
řečníkem a účastníky.

"Nastavení Catchbox je neskutečně
jednoduché. Také mám pocit, že lidé mají
více chuti mluvit a podílet se na průběhu
jednání."

“Používáme ho, když společně komunikujeme
s našimi pobočkami přes Google Hangout.
Konverzace je podstatně jednodušší, stačí
mikrofon přehodit kolegovi, který se může
okamžitě vyjádřit.”

Catchbox si vybraly
špičkové ﬁrmy, univerzity a školy

Důmyslný
design

Catchbox v sobě spojuje inovativní průmyslový
design a pokročilou audio technologii. Mikrofonní
modul používaný v profesionálních systémech
a jedinečná funkce AutoMute nastavují laťku velmi
vysoko. Kombinací ultra lehkých materiálů
a technických tkanin vznikl jednoduše použitelný
produkt. K tomu se Catchbox pyšní unikátním
magnetickým zámkem, díky kterému je výměna
krytu jednoduchá a rychlá. Catchbox se dodává
v pěti základních barvách - modré, žluté, červené,
bílé a šedé.

Výborný zvuk

Uživatelský design
vnějšího obalu
Automatické ztišení

Lehký a měkký
Magnetický zámek

lite

bezdrátový systém
Obecné speciﬁkace

plus

bezdrátový systém
Obecné speciﬁkace

Pracovní dosah

30 m (bez překážek)*

Pracovní dosah

100 m (bez překážek)*

Frekvenční pásmo

2.4 GHz ISM (2400 až 2485 MHz)

Počet přijímačů k jednomu vysílači

2

Maximální vysílací výkon

10 mW

Frekvenční pásmo

DECT / DECT 6.0 (pásmo 1.8 / 1.9 GHz )
Dodáváno dle sídla koncového uživatele.

Počet přijímačů k jednomu vysílači

1

Druh signálu

Digitální

Maximální vysílací výkon

100 až 200 mW

Ano

Druh signálu

Digitální

Ano

Diverzitní anténa

Ano

Maximální počet systémů v jednom místě

EU: až 8, US: až 4
Informace o dalších regionech na webu

Zpoždění zvuku

Jeden vysílač: 14 ms
Dva vysílače: 18ms

Provozní teplota

0 °C až 30 °C

Skladovací teplota

0 °C až 30 °C

Adaptivní změna kanálu
Diverzitní anténa
Maximální počet systémů v jednom místě

až 4

Zpoždění zvuku

20 ms

Provozní teplota

0 °C až 30 °C

Skladovací teplota

0 °C až 50 °C

* Konkrétní dosah záleží na prostředí, míře pohlcení a odrazu signálu a dalších interferencích.

* Konkrétní dosah záleží na nastaveném frekvenčním pásmu, prostředí, míře pohlcení,
odrazu signálu a dalších interferencích.

Přijímač
Hmotnost

270 g

Rozměry (bez antén)

130 x 125 x 35 mm

Napájení

5V 1A USB-C

Audio výstup

6.3 mm jack - nevyvážený,
linkový výstup USB-C - digitální výstup

Přijímač
Hmotnost

200 g / 7 oz

Rozměry (bez antén)

130 x 130 x 40 mm

Napájení

5V 1A USB-C

Rozsah zesílení (ovládání hlasitosti)

30 dB v krocích po dB (včetně funkce mute)

Audio výstup

6.3 mm jack - nevyvážený,
linkový XLR - vyvážený, mikrofonní úroveň,
USB-C - digitální výstup

Házecí mikrofon (s krytem)
Hmotnost

370 g

Rozměry

180 x 180 x 180 mm

Házecí mikrofon (s krytem)

Funkce automatického ztišení

Ano

Hmotnost

370 g

Elektretový, kondenzátorový, všesměrový

Rozměry

180 x 180 x 180 mm

Funkce automatického ztišení

Ano

Mikrofon

Elektretový, kondenzátorový, všesměrový

Rozsah zesílení (ovládání hlasitosti)

8 dB v krocích po 2 dB

Audio frekvenční rozsah

50 až 11000 Hz

Typ baterie

Li-ion, dobíjecí akumulátor

Výdrž baterie

12h

Doba dobíjení

Bezdrátově: 6h
USB: 3h

Možnost bezdrátového nabíjení

Ano (vlastní Catchbox protokol)

Mikrofon
Audio frekvenční rozsah
Rozsah zesílení (ovládání hlasitosti)

50 až 20000 Hz
12 dB v krocích po of 3 dB

Typ baterie

Li-ion, dobíjecí akumulátor

Výdrž baterie

12h

Doba dobíjení

Bezdrátově: 4h
USB: 2h

Možnost bezdrátového nabíjení

Ano (vlastní Catchbox protokol)

Bezdrátová dobíjecí stanice*
Hmotnost

385 g

Rozměry

189 x 189 x 30 mm

Napájení

5V 1A USB-C

Protokol bezdrátového dobíjení

vlastní Catchbox

* Objednává se samostatně

Mikrofon pro prezentujícího*
Hmotnost a rozměry (s klipem)

80 g
82 x 60 x 28 mm

Audio frekvenční rozsah (vestavěný mikrofon)

50 to 11000 Hz

Typ baterie

Li-ion, dobíjecí akumulátor

Výdrž baterie

7h

Doba dobíjení

USB-C: 2h

Možnost bezdrátového nabíjení

Ne

Konektor pro externí mikrofon

3.5 mm jack

Bezdrátová dobíjecí stanice*
Hmotnost

385 g

Rozměry

189 x 189 x 30 mm

Napájení

5V 1A USB-C

Protokol bezdrátového dobíjení

vlastní Catchbox

* Objednává se samostatně

mod

Catchbox mod

otevřený systém

kompatibilní vysílače

Obecné speciﬁkace
Hmotnost
(s krytem, bez mikrofonního vysílače)

280 g

Rozměry (s krytem)

180 x 180 x 180 mm

Funkce automatického ztišení

Ano

Pracovní dosah

V závislosti na použitém mikrofonu

Typ baterie

1 x AA (LR6)

Výdrž baterie

>20 hodin (s alkalickou baterií)

Mikrofon

Elektretový, kondenzátorový, všesměrový

Zpoždění zvuku

0 ms

Audio frekvenční rozsah

50 až 20000 Hz

Provozní teplota

0 °C až 30 °C

Skladovací teplota

0 °C až 50 °C

Možnost bezdrátového nabíjení

Ne

Kompatibilita uvedených vysílačů
byla ověřena.

Podporované systémy - kabely součástí balení
Mini-XLR TA4 (Shure kompatibilní)
3.5 mm / 1/8in jack (Sennheiser kompatibilní)
Mini-XLR TA3 (AKG kompatibilní)

Další podporované systémy - kabely se objednávají samostatně
Audio-technica

Kompletní seznam vysílačů pracujících
s Catchbox Mod naleznete zde.

Mipro
Lectrosonics
Sony
Beyerdynamic

Další informace vám ráda sdělí naše technická podpora
dostupná na info@catchbox.com nebo na chatu.

Catchbox
uživatelský
design

Umístěte vaši značku do středu každé
konverzace. Překročte práh pěti standardních
barev a loga Catchbox a přizpůsobte design
vaší organizaci nebo chystané události. Vaše
barva, vaše graﬁka.

www.aktivniﬁrma.cz/catchbox

Poukažte na
vaši značku
K vytvoření vlastního designu stačí navštívit náš web
a použít dostupný nástroj pro 3D návrh:
1) Vyberte produkt
2) Vyberte jednu ze standardních barev nebo zvolte
vlastní
3) Nahrajte vaši graﬁku
4) Vyberte, jako budou vypadat jednotlivé strany

www.aktivniﬁrma.cz/catchbox

Jeden
mikrofon,
mnoho
obalů
Obal je nezávislý na vysílací části. Jeho
výměna za jiný je otázkou několika sekund.
To s výhodou používají požadatelé akcí mohou mikrofon přizpůsobit každé z nich.

Jak mohu
vše zařídit?
Catchbox Catchbox Lite, Mod, Plus a příslušenství naleznete a můžete objednat na níže
uvedených kontaktech nebo u vašeho lokálního Catchbox prodejce.
Kontakty pro ﬁrmy:

Kontakty pro školy:

info@aktivniﬁrma.cz

info@aktivnitrida.cz

Další informace na
www.aktivniﬁrma.cz / www.aktivniskola.cz

