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Catchbox je první měkký bezdrátový 
mikrofon, který můžete hodit posluchačům 
a zahájit tak diskusi.  Catchbox je ideálním 
doplňkem přednášek, konferencí a 
společných setkání. Dokáže vtáhnout 
účastníky do diskuze a lépe sdílet a řešit 
problémy.

Házecí mikrofon
zapojí do akce
všechny vaše
posluchače.



Zcela jedinečné provedení!
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 jednuše použitelný produkt. K tomu se Catchbox pyšní unikátním magnetickým 
zámkem, díky jemuž je výměna krytů jednoduchá a rychlá.  Catchbox se dodává v pěti 

základních barvách - modré, oranžové, zelené, bílé a šedé.    

Povrch s dlouhou životností
odolný proti usazování nečistot

Dokonalý zvuk

Automatický mute

Magnetický zámek

Navrhněte si 
vlastní design

Lehký a měkký

Obal Catchbox je opatřen 
speciálním antibakteriálním 
povrchem, který odpuzuje špínu a 
brání tvorbě skvrn. Srdce je skryto 
uvnitř, pokud se rozhodnete po 
čase obal vyměnit, bude Vám 
stačit jen pár sekund.     

Všesměrový mikrofon optimalizovaný pro řeč 
je velmi citlivý, a to i v případě, že do něj 

nemluvíte přímo.

Catchbox snímá pohyb. Dokáže 
tak zvuk automaticky ztišit, 
pokud jím hodíte nebo ho 

upustíte.

Catchbox  je vybaven unikátním 
magnetickým zámkem, který pevně 

drží mikrofon ve vnějším krytu i když 
s ním hodíte.

Vnější obal může být 
přizpůsoben Vašemu přání. 
Jednoduše můžete vytvořit verzi 
v oblíbené barvě, s �remním 
logem či gra�kou konkrétní akce.

Kombinace  odolné avšak měkké pěny a technických látek 
zajistí, že při upuštění nebo hození mikrfonu nemůžete 
způsobit škodu ani zranění chytající osoby.
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Dvě varianty

PlusLite

Catchbox Lite
Bezdrátový mikrofonní systém

Catchbox PLUS
Bezdrátový mikrofonní systém

Obecné parametry

Doporučené množství posluchačů 1-100 lidí

30 m (bez překážek)

2.4 GHz

50-10000 Hz

Digitální

Ano

Ano

4

15-20ms

Maximální bezdrátový dosah

Frekvenční pásmo

Frekvenční rozsah

Druh signálu

Adaptivní změna kanálu

Antenna Diversity

Max. počet systémů v jednom místě

Zpoždění

Přijímací jednotka

Vysílač (s krytem)

270 gHmotnost

365 gHmotnost (včetně baterií)

18 x 18 x 18 cmRozměry

Elektretový, kondenzátorový, všesměrovýMikrofonní modul

2 x AA (LR6) alkalickéDruh baterie

>10 hodin (s alkalickými bateriemi)Životnost baterie

10 mWVysílací výkon

NeMožnost bezdrátového dobíjení

13 x 12.5 x 3.5 cmRozměry (bez antén)

5V DCNapájení

6.3mm jack (unbalanced)Audio výstup

General Speci�cations

Doporučené množství posluchačů 1-1000 lidí

100 m (bez překážek)

DECT / DECT 6.0 (1.8-1.9 GHz)

50-12000 Hz

Digitální

Ano

Až 8

14 ms

Maximální bezdrátový dosah

Frekvenční pásmo

Frekvenční rozsah

Druh signálu

Antenna Diversity

Max. počet systémů v jednom místě

Zpoždění

Přijímací jednotka

Vysílač (s krytem)

200 gHmotnost

390 gHmotnost

18 x 18 x 18 cm / 7 x 7 x 7 inRozměry

Elektretový, kondenzátorový, všesměrovýMikrofonní modul

Lithium-ion, dobíjecíDruh baterie

14 hŽivotnost baterie

200 mWVysílací výkon

AnoMožnost bezdrátového dobíjení

13 x 13 x 4 cmRozměry

5V 1A Micro USBNapájení

6.3mm jack (unbalanced)Audio výstup
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Catchbox
Uživatelský
design

Dejte Catchboxu nový rozměr 
a nechte ho prezentovat 
Vaši značku!


