
 
...hogy a 2000a széria adóegységei rendelkeznek LOW/HIGH 
adóteljesítmény kapcsolóval? � 
Való igaz, hogy a 2000a széria egyik legjobban titkolt tulajdon-
sága a nagy teljestmény opció, amit beépítettünk. 30mW adó-
teljesítménnyel mindkét adóegység – a zsebadó és a kéziadó – 
felülmúl majdnem minden versenytársat ebben az árkategóriában. 
Ez kimagasló stabilitást biztosít, ami nagyon fontos, ha képzetlen 
felhasználó üzemelteti a mikrofont, aki csak „egy” vezetéknélküli 
mikrofont akar. 

...hogy 2000a szériás adóegységekhez kapható töltőállomás is? � 
Természetesen minden Audio-Technica vezetéknélküli rendszer 
zsebadója üzemeltethető tölthető elemekkel, de a 2000a széria 
ezt még kényelmesebbé teszi, mivel a töltőállomás az adóegy-
ségeken belül tölti újra az elemeket. És az igazán lusták még ki 
sem kell kapcsolják az adót, mert a töltőállomásba helyezve az 
egység automatikusan kikapcsolódik – és újra bekapcsol, ha 
kiveszik a töltőből. Ilyen egyszerű használni:  
„Rakd be ha végeztél, vedd ki – feltöltve – amikor szükséged van rá.” 

...hogy a 2000a széria nem bővelkedik gombokban és menükben? 
Ezt már biztos észrevetted. A 2000a széria vevőjéről és adóegy-
ségeiről hiányzik egy csomó csilivili menü funkció. Hol vannak 
azok a fontos funkciók, mint a limiter állítás, frekvenciahangolás 
5kHz-es lépésközzel, tükörfrekvenciás elnyomás módosítás, 
összeköttetés-optimalizálás a zajzár küszöbszintjének -95dBm-re 
állításával? Tudod miről beszélek? Ha nem – jogosan kérdezed: 
„Kell ez nekem?” És az egyszerű válasz: Nem – a 2000a 
szériához nem kell. A lehető legtöbb beállítási lehetőséget 
elhagytuk, hogy a lehető legegyszerűbben használható rendszert 
alkossuk meg. A 2000a széria nem arra való, hogy RF techniku-
sok üzemeltessék az Olimpán. Viszont mindenkinek megfelel, aki 
csak „egy” vezetéknélküli mikrofont akar. És ők megérdemelnek 
egy olyan rendszert, amit olyan egyszerű használni, ahogy azt 
gondolják. 

...hogy a 2000a szériás kéziadón nincs némítókapcsoló?  
Bár ez furcsán hangozhat elsőre, de ennek is oka van. A 3000b 
széria és az AEW mikrofonok tipikus felhasználóival ellentétben a 
2000a széria olyan felhasználók számára készült, akik nem hasz-
náltak vezetéknélküli mikrofont előzőleg. Az egyetlen kezelőszerv 
az adón egy egyszerű kétállású kapcsoló az adóegységen. 
Odaadtam az anyámnak és ő is tudta használni egyetlen kérdés 
nélkül. Megtörtént. 

...hogy a 2000a szériás vevőegység ad ki tápfeszültséget az 
antenna bemenetein? 
Az ATW-R2100a kellemes, 12V-os tápfeszültséget tud kiadni 
60mW áramkorláttal mindkét BNC antenna bemenetén. Ez 
használható antenna erősítők (mint pl. ATW-B80) meghajtására 
hosszabb antennakábel jelveszteségét kompenzálandó, vagy 
aktív antenna összegző (ATW-49CB) ill. elosztó (ATW-49SP) 
táplálására. Emiatt a rendszer kiválóan megfelel installált 
alkalmazásra, akár olyan esetben is, ha csak egy vezetéknélküli 
mikrofonra van szükség a másik szobában elhelyezett 
vevőegységgel. 

...hogy a 2000a széria mind a 10 csatornáját lehet együtt 
használni? � 
Miért olyan különös ez? Nem attól, hogy tudjuk, hogyan kell 
kiszámolni egy tízcsatornás frekvenciatervet (igen – tudjuk), 
hanem hogy ez azt jelenti, hogy a rendszer képes nagyobb 
mennyiségű, zajként beérkező rádiójelet kezelni anélkül, hogy 
észrevennéd. Nézd csak meg a versenytársak tízcsatornás 
rendszereit és tedd fel a kérdést, hogy ők miért kötik ki, hogy 
maximum négy csatorna használható együtt. Néha egy ilyen 
„csendes” adat nagyon is sokat mond a rendszer rejtett 
potenciájáról. A 2000a széria masszív – ilyen egyszerű. 

...hogy a fenti pontok a 2000a szériát rendkívül vonzó 
megoldássá teszik alsó- és középszintű installációkhoz?  
Gondolj bele. Kapsz egy robusztus vezetéknélküli kapcsolatot, 
(kategóriájában egyedülálló) 30mW-os RF teljesítménnyel, 10 
szimultán csatornát frekvenciasávonként, kényelmes töltő-
állomást, letisztult és rendkívül egyszerű felhasználói felületet, de 
ugyanakkor professzionális BNC csatlakozást külső antennákhoz 
és aktív komponensekhez, melyek majd’ minden installációs 
kihívást segítenek megoldani. Akik már installáltak 2000a szériás 
vezetéknélküli rendszert, a továbbiakban is ragaszkodnak hozzá, 
mivel rendkívül alacsony az utólagos támogatás igénye. 

Ez csak néhány az Audio-Technica 2000a széria tulajdonságai 
közül. Ha többet szeretnél tudni róla, örömmel állunk rendel-
kezésre. 
 

NAGYON FONTOS: 
Ha szeretnél valamit hozzátenni, amit TE hasznosnak találsz a 
2000a széria használatával vagy eladásával kapcsolatban, kérlek 
tudasd velünk. Mindig odafigyelünk...  

...és megosztjuk a többiekkel.

www.audio-technica.hu 

 
 2000a széria 

Tudtad-e…? 


