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Wireless  



2 

Pro series 
* instelbaar zendvermogen 10/50mW 

* extreem breedbandig, 75MHz (530-605) 

* batterijindicatie op zender en ontvanger 

* aluminium handmicrofoons en beltpacks 

* door Remoset R zijn de instellingen (zolang de zenders zich binnen een  

   straal van zo’n 10 meter van de ontvanger bevinden) via radiosignaal te  

   synchroniseren vanaf de ontvanger.  

   Met deze serie is het mogelijk zo'n 40 zenders naast elkaar te gebruiken. 
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Multiple alert functions 

* RF “NO SIGNAL” alert function 

* AF “MUTE” alert function 

* Transmitter “LOW BATTERY” alert function 
  

 

During these alerts the receiver display blinks and 

turns from orange to red. 

! 
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* AF, RF en batterij probleem indicatie  

* afneembare BNC antennes 

* 12V op BNC voor actieve antennes 

* instelbaar uitgangsniveau line/mic 

* true diversity ontvanger 

* metalen behuizing 

 

UF-20R/5 

 

* AF, RF en batterij probleem indicatie 

* 2 kanaals true diversity ontvanger 

* ingebouwde antennedistributie  

* 12V op BNC voor actieve antennes 

* instelbaar uitgangsniveau line/mic 

* metalen behuizing 

 

JSS-20/5 (geschikt voor UF-20S/5 en UF-20R/5)  

 

* instellingen zijn aanpasbaar in het menu 

van de microfoon (of via Remoset R op de 

ontvanger) 

* ruim dynamisch bereik 

* uitwisselbare kop, Shure/DPA compatible 

* 2x AA batterij benodigd 

* aluminium behuizing 

 

 

TC-22 (o.a. geschikt voor JSS-20) 

 

* condensator capsule 

* compatible met Shure / DPA 

UF-20S/5 
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CH-2 (o.a. geschikt voor JSS-20 en UF-20TBM zenders) 

 

* lader met lichtnetadapter 

* laadtijd 5 uur  

* led indicatie 

* inclusief AA oplaadbare batterijen  

* voor 2 handhelds, 2 beltpacks of 1 hand-

held en 1 beltpack 

  

 

CH-8 (o.a. geschikt voor JSS-20 en  UF-20TBM zenders) 

 

* lader met lichtnetadapter 

* laadtijd 5 uur  

* led indicatie 

* inclusief AA oplaadbare batterijen  

* voor 8 handhelds, 8 beltpacks of een combi- 

natie hier van 

  

 

UF20-TBM/5 (geschikt voor UF-20S/5 en UF-20R/5)  

 

* instellingen zijn aanpasbaar in het menu 

van de microfoon zoals bij JSS-20  

* -20dB functie voor instrumenten 

*  ruim dynamisch bereik 

* 4 polig mini-XLR aansluiting 

* 2x AA batterij benodigd  

* aluminium behuizing 

 

MA-935 (o.a. geschikt voor JSS-20) 

 

* verloopring voor dynamische Sennheiser    

capsules uit de e935 serie 
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RTF-UF20 (o.a. geschikt voor UF-20R / RM-901) 

 

* kabelset voor antenne doorvoer 

* 2 kabels van 60cm 

  

 

RM-10SET (o.a. geschikt voor UF-20S) 

 

* geschikt voor 2 ontvangers 

  

 

RM-901 (o.a. geschikt voor UF-20S) 

 

* geschikt voor enkele ontvanger 

* met antenne doorvoer 
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Performer series 
* instelbaar zendvermogen 10/50mW 

* breedbandig, 36MHz (506-542) 

* batterijindicatie op zender en ontvanger 

* aluminium handmicrofoons en beltpacks 

 

 

      Met deze serie is het mogelijk zo'n 20 zenders naast elkaar te gebruiken. 

  

* instelbaar met interval van 0.025 MHz  

* afneembare BNC antennes 

* 12V op BNC voor actieve antennes 

* instelbaar uitgangsniveau line/mic 

* true diversity ontvanger 

* metalen behuizing 

RU-901G3/5 

 

RU-901DU/5 

 

* 2 kanaals true diversity ontvanger 

* instelbaar met interval van 0.025 MHz  

* afneembare BNC antennes 

* 12V op BNC voor actieve antennes 

* instelbaar uitgangsniveau line/mic 

* metalen behuizing 

 

R4/5 

 

* 4 kanaals ontvanger 

* volumes regelbaar met toetsen op front  

* ingebouwde antennedistributie 

* 12V op BNC voor actieve antennes 

* instelbaar uitgangsniveau line/mic 

* aparte mix uitgang aanwezig  
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RU-G3TH/5 (geschikt voor RU901G3/5, RU901DU/5, RU8011DB/5 en RU8012DB/5)  

 

RU-G3TB/5  (geschikt voor RU901G3/5, RU901DU/5, RU8011DB/5 en RU8012DB/5)  

 

* instellingen zijn aanpasbaar in het menu 

van de microfoon (of via Remoset U op de 

ontvanger).  

* ruim dynamisch bereik 

* mute knop prominent aanwezig 

* 2x AA batterij benodigd 

* aluminium behuizing 

 

 

* instellingen zijn aanpasbaar in het menu 

van de microfoon zoals bij RU-G3TH  

* -20dB functie voor instrumenten 

*  ruim dynamisch bereik 

* 4 polig mini-XLR aansluiting 

* 2x AA batterij benodigd  

* aluminium behuizing 

 

JSS-4B/5 (geschikt voor R4/5)  

 

TC-22 (o.a. geschikt voor JSS-4B) 

 

* instellingen zijn aanpasbaar in het menu 

van de microfoon (of via Remoset R op de 

ontvanger) 

* ruim dynamisch bereik 

* uitwisselbare kop, Shure/DPA compatible 

* 2x AA batterij benodigd 

* aluminium behuizing 

 

 

* condensator capsule 

* compatible met Shure / DPA 
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G3CH-2 (geschikt voor RU-G3TH en RU-G3TB) 

 

* lader met lichtnetadapter 

* laadtijd 5 uur  

* led indicatie 

* inclusief 4 AA oplaadbare batterijen  

     

  

 

R4-TBM/5 (geschikt voor R4/5)  

 

* instellingen zijn aanpasbaar in het menu 

van de microfoon zoals bij JSS-4B  

* -20dB functie voor instrumenten 

*  ruim dynamisch bereik 

* 4 polig mini-XLR aansluiting 

* 2x AA batterij benodigd  

* aluminium behuizing 

 

MA-935 (o.a. geschikt voor JSS-4B) 

 

* verloopring voor dynamische Sennheiser 

capsules uit de e935 serie 

  

 

CH-2 (o.a. geschikt voor JSS-4B en R4-TBM zenders) 

 

* lader met lichtnetadapter 

* laadtijd 5 uur  

* led indicatie 

* inclusief AA oplaadbare batterijen  

* voor 2 handhelds, 2 beltpacks of 1 hand-

held en 1 beltpack 
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DR-900SET (o.a. geschikt voor RU-901G3) 

 

* 19” 1HE inbouwbracket 

 * inclusief opvulplaat met antenne 

    doorvoer 

   

RTF-UF20 (o.a. geschikt voor DR-900SET, RU-901DU en R4) 

 

* kabelset voor antenne doorvoer 

* 2 kabels van 60cm 

  

 

CH-8 (o.a. geschikt voor JSS-4B en R4-TBM zenders) 

 

* lader met lichtnetadapter 

* laadtijd 5 uur  

* led indicatie 

* inclusief AA oplaadbare batterijen  

* voor 8 handhelds, 8 beltpacks of een combi    

natie hier van 
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Impulse series 
* instelbaar zendvermogen 10/50mW 

* breedbandig, 36MHz (506-542) 

* laadstation beschikbaar, uniek in deze prijsklasse. 

* batterijindicatie op zender en ontvanger 

* instellingen van ontvanger zijn ultrasoon over te zenden 

 

   Met deze serie is het mogelijk zo'n 12 zenders naast elkaar te gebruiken. 

 

 

RU-850LTH/5 (geschikt voor RU-8011DB/5 en RU-8012DB/5) 

RU-8011DB/5 

 

* instelbaar met interval van 0.025 MHz  

* afneembare BNC antennes 

* 12V op BNC voor actieve antennes 

* instelbaar uitgangsniveau line/mic 

 

  

 

* instellingen zijn aanpasbaar in het menu 

van de microfoon (of via Remoset U op de 

ontvanger), frequentie, groep/kanaal, ge-

voeligheid, zendvermogen en automatisch 

uitschakelen na 10, 30 of 60 min   

* mute knop prominent aanwezig 

* 2x AA batterij benodigd  

* optioneel is een condensator capsule (MD-

872) beschikbaar 

  

* 2 kanaals ontvanger 

* instelbaar met interval van 0.025 MHz  

* afneembare BNC antennes 

* 12V op BNC voor actieve antennes 

* instelbaar uitgangsniveau line/mic 

* aparte mix uitgang aanwezig 

RU-8012DB/5 
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850CH-2 (geschikt voor RU-850LTH en RU-850LTB) 

 

* lader met lichtnetadapter 

* laadtijd 5 uur  

* led indicatie 

* inclusief 4 AA oplaadbare batterijen  

     

  

 

DR-900SET (o.a. geschikt voor RU-8011DB en RU-8012DB) 

 

* 19” 1HE inbouwbracket 

 * inclusief opvulplaat met antenne 

    doorvoer 

   

RTF-UF20 (o.a. geschikt voor DR-900SET) 

 

* kabelset voor antenne doorvoer 

* 2 kabels van 60cm 

  

 

RU-850LTB/5 (geschikt voor RU-8011DB/5 en RU-8012DB/5) 

 

* instellingen zijn aanpasbaar in het menu 

van de microfoon zoals bij RU-850LTH  

* -20dB functie voor instrumenten 

*  degelijke kunststof behuizing 

* 4 polig mini-xlr aansluiting 

* 2x AA batterij benodigd  
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Go series 
* betaalbare instapper 

*  863-865MHz 

* batterijindicatie op zender  

 

 

 

 

E-7TB/1 (geschikt voor E-7R/1) 

 

* 16 selecteerbare kanalen  

* volumeregeling op het front 

* 6,3mm gebalanceerde jack uitgang met       

mic (-15dB) signaal 

* past in 19” inbouwset DR-900SET 

 

 

* 16 selecteerbare kanalen 

* display met weergave van kanaal en  

   batterij status 

* 4 polig mini XLR aansluiting 

* 2x AA batterij benodigd  

  

* 16 selecteerbare kanalen 

* display met weergave van kanaal en  

   batterij status 

* 2x AA batterij benodigd  

E-7TH/1 (geschikt voor E-7R/1) 

E-7R/1 
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