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BELTPACKS

GGO-BPX

Beltpack ψηφιακού συστήματος
ενδοεπικοινωνίας 2, 3 ή 4
καναλιών, τροφοδοσία μέσω
Power over Ethernet.
Δυνατότητα σύνδεσης έως 32
κανάλια, έγχρωμη οθόνη OLED
και XLR 4pin για σύνδεση
ακουστικών. Διαμόρφωση μέσο
δωρεάν λογισμικού Green-GO
Control

720,00

GGO-BPXSP

Beltpack ψηφιακού συστήματος
ενδοεπικοινωνίας για χρήση σε
εξωτερικούς χώρους 2, 3 ή 4
καναλιών με μεγαλύτερα
κουμπιά για προστασία από τις
υγρές συνθήκες και χρήση με
γάντια, τροφοδοσία μέσω Power
over Ethernet. Δυνατότητα
σύνδεσης έως 32 κανάλια,
Φωτεινή οθόνη LCD για
καλύτερη προβολή σε όλες τις
συνθήκες και XLR 4pin για
σύνδεση ακουστικών.
Διαμόρφωση μέσω δωρεάν
λογισμικού Green-GO Control

720,00

GGO-WBPX

Ασύρματο Beltpack ψηφιακού
συστήματος ενδοεπικοινωνίας το
οποίο βασίζεται στην τεχνολογία
DECT 2, 3 ή 4 καναλιών,
τροφοδοσία με
επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου 1800mAh, που
φορτίζεται μέσω καλωδίου miniUSB. Δυνατότητα σύνδεσης
έως 4 beltpack σε μια ασύρματη
κεραία της Green-GO και κάθε
beltpack μπορεί να συνδεθεί έως
και σε τέσσερις κεραίες,
έγχρωμη οθόνη OLED και XLR
4pin για σύνδεση ακουστικών.
Διαμόρφωση μέσω δωρεάν
λογισμικού Green-GO Control

1.490,00

www.greengodigital.com

K.Β

BELTPACKS

GGO-WBPXSP

Ασύρματο Beltpack ψηφιακού
συστήματος ενδοεπικοινωνίας
για χρήση σε εξωτερικούς
χώρους το οποίο βασίζεται στην
τεχνολογία DECT 2, 3 ή 4
καναλιών με μεγαλύτερα
κουμπιά για προστασία από τις
υγρές συνθήκες και χρήση με
γάντια, τροφοδοσία με
επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου 1800mAh, που
φορτίζεται μέσω καλωδίου miniUSB. Δυνατότητα σύνδεσης
έως 4 beltpack σε μια ασύρματη
κεραία της Green-GO και κάθε
beltpack μπορεί να συνδεθεί έως
και σε τέσσερις κεραίες.
Φωτεινή οθόνη LCD για
καλύτερη προβολή σε όλες τις
συνθήκες και XLR 4pin για
σύνδεση ακουστικών.
Διαμόρφωση μέσο δωρεάν
λογισμικού Green-GO Control

1.490,00

GGO-WAA

Ασύρματη κεραία Green-GO η
οποία αποτελεί μέρος του
ασύρματου συστήματος
επικοινωνίας Green-GO και
βασίζεται στην τεχνολογία
DECT. Μία ασύρματη κεραία
εξυπηρετεί έως και τέσσερα
ασύρματα ζευγάρια και κάθε
Wireless Beltpack X μπορεί να
συνδεθεί σε τέσσερις ασύρματες
κεραίες. Η ασύρματη κεραία
τροφοδοτείται μέσω της θύρας
Power over Ethernet ή της
υποδοχής mini-USB, οι οποίες
βρίσκονται στο πίσω μέρος της
συσκευής.

1.490,00
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MULTI-CHANNEL STATIONS

GGO-MCX

Πολυκάναλος σταθμός Rack
Mount με πρόσβαση σε 32
ξεχωριστούς χρήστες ή ομάδες.
Τρεις έγχρωμες οθόνες αφής
TFT δείχνουν το όνομα, το
επίπεδο έντασης και την
κατάσταση των καναλιών.
Διαθέτει εσωτερικό μεγάφωνο,
μια υποδοχή για μικρόφωνα με
XLR 3pin.

2.250,00

GGO-MCXEXT

Μονάδα επέκτασης του σταθμού
MCX πολλαπλών καναλιών η
οποία παρέχει άμεση πρόσβαση
σε 24 επιπλέον ξεχωριστούς
χρήστες ή ομάδες μέσω
μεμονωμένων κουμπιών
πολλαπλών χρωμάτων. Κάθε
κουμπί μπορεί να αντιστοιχιστεί
σε ένα μόνο χρήστη ή ομάδα

1.980,00

GGO-MCXD

Επιτραπέζιος πολυκάναλος
σταθμός με πρόσβαση σε 32
ξεχωριστούς χρήστες ή ομάδες.
Τρεις έγχρωμες οθόνες αφής
TFT δείχνουν το όνομα, το
επίπεδο έντασης και την
κατάσταση των καναλιών.
Διαθέτει εσωτερικό μεγάφωνο,
μια υποδοχή για μικρόφωνα με
XLR 3pin.

2.250,00

GGO-MCXDEXT

Επιτραπέζια μονάδα επέκτασης
του σταθμού MCXD πολλαπλών
καναλιών η οποία παρέχει
άμεση πρόσβαση σε 24 επιπλέον
ξεχωριστούς χρήστες ή ομάδες
μέσω μεμονωμένων κουμπιών
πολλαπλών χρωμάτων. Κάθε
κουμπί μπορεί να αντιστοιχιστεί
σε ένα μόνο χρήστη ή ομάδα

1.980,00
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INTERFACES

GGO-Q4WR

Interface το οποίο μπορεί να
συνδέσει οποιοδήποτε
αναλογικό σύστημα 4-wire στο
δίκτυο Green-GO

1.650,00

GGO-SI2W

Interface το οποίο μπορεί να
συνδέσει οποιοδήποτε
αναλογικό σύστημα 2-wire στο
δίκτυο Green-GO

720,00

GGO-SI4W

Interface το οποίο μπορεί να
λειτουργήσει ως συσκευή
εισόδου / εξόδου γενικής χρήσης
για σκοπούς όπως ηχητική
εκπομπή προγράμματος και
ανακοινώσεις ή ως πλήρης
μηχανή με 32 προγράμματα και
ήχο προγράμματος.

720,00

GGO-RDX

Interface με το οποίο μπορεί να
λειτουργήσει οποιοδήποτε
Walkie-Talkie στο δίκτυο
Green-GO

720,00

GGO-BRIDGEX

Network bridge interface που
προορίζεται για τη σύνδεση
απομακρυσμένων τοποθεσιών
σε ένα δίκτυο Green-GO

1.950,00

GGO-INTERFACEX

Interface το οποίο μπορεί να
συνδέει αναλογικά συστήματα
ενδοεπικοινωνίας 2-wire ή 4wire στο ψηφιακό δίκτυο
Ethernet Green-GO.

1.275,00
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WALL PANELS
Επιτοίχιος σταθμός με άμεση
πρόσβαση σε τρία κανάλια (είτε
ενός απλού χρήστη είτε μιας
ομάδας). Διαθέτει
ενσωματωμένο ηχείο, σύνδεση
ακουστικών και σάς επιτρέπει
να συνδεθείτε σε όλους τους
σταθμούς που επιθυμείτε στο
δίκτυο Green-GO. Διαθέτει
έγχρωμη οθόνη αφής TFT και
τροφοδοτείτε μέσω Ethernet.
Διαμόρφωση μέσω δωρεάν
λογισμικού Green-GO Control

GGO-WPX

810,00

SWITCHES

GGO-SW18GBX

Σύστημα διανομής δικτύου με
16 θύρες δικτύου 1Gbps (8 στο
εμπρός μέρος και 8 στο πίσω)
και 2 fiberoptics με ταχύτητες
έως και 2,5Gbps . Κατανομή
του δικτύου σε χωριστά VLAN,
TFT έγχρωμη οθόνη αφής και
εύκολος προγραμματισμός από
απόσταση με το λογισμικό
Green-GO Easy Setup

2.950,00

GGO-SW5

Σύστημα διανομής δικτύου με 5
Ethernet 10/100MBit θύρες στο
εμπρός μέρος. Έχει σχεδιαστεί
ειδικά για την ενσωμάτωση ενός
συστήματος επικοινωνίας
Green-GO σε υπάρχον δίκτυο
Ethernet και για την παροχή
τροφοδοσίας Power Over
Ethernet στους σταθμούς GreenGO.

651,00

www.greengodigital.com

K.Β

SWITCHES

GGO-SW81

Σύστημα διανομής δικτύου με 8
θύρες Ethernet 10 / 100MBit
στο εμπρός μέρος και μία στο
πίσω. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για
την ενσωμάτωση ενός
συστήματος επικοινωνίας
Green-GO σε υπάρχον δίκτυο
Ethernet και για την παροχή
τροφοδοσίας Power Over
Ethernet στους σταθμούς GreenGO.

1.200,00

ACCESSORIES

GGO-GNM430

Μικρόφωνο Gooseneck 43cm
για τοποθέτηση στους σταθμούς
Green-GO.

120,00

GGO-GNM300

Μικρόφωνο Gooseneck 30cm
για τοποθέτηση στους σταθμούς
Green-GO.

120,00

GGO-BC6

Φορτιστής μπαταριών με έξι
θέσεις. Κάθε θέση φόρτισης
διαθέτει μια ενδεικτική λυχνία
LED που δείχνει την κατάσταση
της μπαταρίας που φορτίζει.
Κατάλληλο για χρήση με τις
μπαταρίες GGO-NRGP

490,00

GGO-BEACON

Φωτεινός δέκτης κλήσης με
διαφανές περίβλημα και φωτεινά
εσωτερικά LED που θα
εκπέμπουν ένα κόκκινο σήμα
που αναβοσβήνει κατά τη λήψη
μιας κλήσης.

480,00

GGO-NRGP

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία για
χρήση με το Green-Go Wireless
Beltpack X και το φορτιστή
μπαταριών Green-GO 6 θέσεων.

48,00

