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TG-200 Digital UHF

One Way Průvodcovský systém 

Revoluční nová řada eTour TG-200 přichází v rámci úspěšného konceptu digitální generace TG-100. Revoluční digitální bezdrátový 
průvodce na trhu optimalizovaný funkcemi a novými technologiemi.

Nový produkt zásadně zlepšuje stabilitu signálu, rozšiřuje rozsah vysílání a zvyšuje počet současných aktivních skupin v jedné oblasti. 

TG-200 volí vzhled a eleganci teplého šedého / bílého provedení a nabízí snadno čitelnou obrazovku, inteligentní ovládání třemi 
tlačítky a rychlý obousměrný aktivovaný přepínač. Vestavěná lithium-polymerová baterie 1 300 mAh poskytuje více až 17 hodin 
nepřetržitého používání na jedno nabití. Pomocí konektoru micro USB je metoda nabíjení jednoduchá a podobná nabíjení smartphonu. 
K dispozici jsou nabijecí stanice se sloty pro 2/12/35/60/70 zařízení.

Funkce
Cl Bezkonkurenční kompaktní rozměry a pohodlí při nošení. 
Cl Auto Synchronizace přijímače s číslem kanálu vysílače.
Cl Snadno čitelný LCD displej zobrazuje číslo kanálu, 

hlasitost, měřič baterie a nabíjení .

Cl K dispozici je přizpůsobený úzkopásmový model TG-200N 
na vyžádání. Počet dostupných kanálů na TG-200N 
se zdvojnásobí.

Cl Speciální mikrofonní příslušenství přijímá externí Multimediální 
a bezdrátový přenos obsahu do přijímačů. 
Použití Li-Polymer dobíjecí baterie dramaticky snižuje náklady na 
nákup jednorázové baterie a snižuje dopad na životní prostředí jejich 
likvidací nebo recyklací.

Cl úspora energie - Přijímač se automaticky vypne, když nepřijímá 
žádný signál po dobu 20 minut.

PROJEKTMEDIA s.r.o. 
U Břehu 19 
102 00  Praha 10 
Tel.: +420 274 021 811

www.projektmedia.cz
e-mail: info@projektmedia.cz

Zápis v OR
u Městského soudu v Praz
odd. C, vložka č. 100707
IČO: 27157938
DIČ: CZ27157938



Sada pro 33 posluchačů a dva řečníky
s nabíjecím kufrem pro 35 zařízení

Sada pro 11 posluchačů a jednoho řečníka
s nabíjecím kufrem pro 12 zařízení

1  x  vysílač

1  x  klopový mikrofon se sluchátkem

1  x  přijímač

11  x  sluchátko za ucho

1  x  nabíjecí kufr pro 12 zařízení

2  x  vysílač

2  x  klopový mikrofon se sluchátkem

33  x  přijímač

33  x  sluchátko za ucho

1  x  nabíjecí kufr pro 35 zařízení
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TG-201 Digital UHF

Two Way Průvodcovský systém

Nový nástupce úspěšné první generace řady TG-101, nová řada eTour TG-201 přináší na trh optimalizované funkce a nové technologie.  
Nový produkt nabízí lepší stabilitu signálu a rozšiřuje rozsah vysílacích frekvencí s možností využití více aktivních skupin v jedné 
oblasti. TG-2O1 má elegantní vzhled, modrou povrchovou úpravou a nabízí snadno čitelný displej a tři ovládací tlačítka.
Vestavěná lithium-polymerová baterie s kapacitou 1300 mAh poskytuje více až 17 hodin nepřetržitého používání na jedno nabití.  
Pomocí konektoru micro USB je metoda nabíjení jednoduchá a podobná nabíjení smartphonu.
K dispozici jsou nabijecí stanice se sloty pro 2/12/35/60/70 zařízení.

Vlastnosti
- Neporovnatelná kompaktní velikost a komfort při nošení.
- Automatická synchronizace kanálu přijímače a vysílače.

- Snadno čitelný LCD displej zobrazující číslo kanálu, hlasitost,

stav baterie a nabíjení.

� TG-20 l Digitální  dvoucestný turistický průvodce.

- Použití Li-Polymerového akumulátoru  dramaticky snižuje
náklady na nákup jednorázové baterie a snižuje dopad na životní
prostředí, likvidaci nebo recyklaci přístrojů.

-  Úspora energie - přístroj se automaticky vypne po 20 minutách
nečinnosti.
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Sada pro 33 posluchačů a dva řečníky
s nabíjecím kufrem pro 35 zařízení

Sada pro 11 posluchačů a jednoho řečníka
s nabíjecím kufrem pro 12 zařízení

1  x  vysílač

1  x  klopový mikrofon se sluchátkem

1  x  přijímač

11  x  sluchátko za ucho

1  x  nabíjecí kufr pro 12 zařízení

2  x  vysílač

2  x  klopový mikrofon se sluchátkem

33  x  přijímač

33  x  sluchátko za ucho

1  x  nabíjecí kufr pro 35 zařízení
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1 200 Kč /den
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164 258 Kč
s DPH

Potřebujete si sadu jen zapůjčit?

TG-201



Nový design TG-288 přináší do rodiny eTour nový vzhled inspirovaný řadou TG-2OO. TG-288 má elegantní vzhled a pohodlné uchopení, bezpečný a stabilní přenos 
signálu, čistě digitální kvalitu zvuku. větší LCD displej, vestavěný mikrofon, uživatelsky přívětivé rozhraní a více možností napájení. Externí vstupy mikrofonu a AUX 
na vysílači, samostatné výstupy sluchátek a AUX na přijímači umožňují flexibilní užití. Můžete si zvolit nabíjecí nebo jednorázovou baterii.
Nabíjení je k dispozici prostřednictvím portu micro USB a volitelných nabíjecích kufrů/boxů pro 2/12/35 přijímačů.

Baterie vydrží na jedno nabití až 12 hodin

Vlastnosti
- Individuální vstup pro mikrofon a další vstup na vysílači.
- Připojení externího  multimediálního zařízení  (Mp3 / smartphone). 
- Samostatný výstup sluchátek a pomocný výstup sluchátek na přijímači.
- Optimalizovaná kvalita digitálního zvuku a spolehlivý přenos.
- Automatická synchronizace kanálů přijímače s vysílačem.
- Jasný velký displej LCD zobrazuje číslo kanálu, stav baterie a síly signálu přijímače.
- Dobíjecí AA baterie.
- Úsporný režim: přístroj se automaticky vypne po 20. minutách nečinnosti.
- Volitelná šňůrka a spona na opasek.

Dobíjecí baterie

Frekvence a počet kanálů
Mřížka kanálů 1000 Khz

500-530 MHz   300 Kanálů 823-832 MHz   90 Kanálů
510-530 MHz   200 Kanálů     863-865 MHz   20 Kanálů
748-758 & 803-806 MHz 130 Kanálů 863-870 MHz   70 Kanálů
794-806 MHz           120 Kanálů       902-928 MHz   9 Kanálů
806-810 MHz   30 Kanálů       925-937.5 MHz        125 Kanálů
812-824 MHz   120 Kanálů        944-952 MHz   80 Kanálů
819.1-823.1 MHz 40 Kanálů

Další frekvence na dotaz

Spona na opasek
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Sada pro 33 posluchačů a dva řečníky
s nabíjecím kufrem pro 35 zařízení

Sada pro 11 posluchačů a jednoho řečníka
s nabíjecím kufrem pro 12 zařízení

1  x  vysílač

1  x  klopový mikrofon se sluchátkem

1  x  příjímač

11  x  sluchátko za ucho

1  x  nabíjecí kufr pro 12 zařízení

2  x  vysílač

2  x  klopový mikrofon se sluchátkem

33  x  příjímač

33  x  sluchátko za ucho

1  x  nabíjecí kufr pro 35 zařízení

PROJEKTMEDIA s.r.o. 
U Břehu 19 
102 00  Praha 10  
Tel.: +420 274 021 811

www.projektmedia.cz
e-mail: info@projektmedia.cz

Zápis v OR
u Městského soudu v Praze
odd. C, vložka č. 100707
IČO: 27157938
DIČ: CZ27157938

47 398 Kč
s DPH

138 833 Kč
s DPH
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Nový design TG-288D přináší nový pohled do rodiny eTour a pokračuje v úspěchu série TG-201.
TG-288D využívá novou technologii Active Noise Cancellation (ANC), která snižuje nežádoucí prostorový hluk nebo nepříjemné zvuky jako jsou automobilové 
motory, těžká zařízení v provozu, ventilační systémy, hlučné trhy atd., posluchači tak dostávají hlasité a jasné zprávy.
Model TG-288D má elegantní vzhled a pohodlné uchopení, bezpečný a stabilní přenos, křišťálově čistou digitální kvalitu zvuku, větší velikost LCD, promyšlený 
vestavěný mikrofon, uživatelsky přívětivé rozhraní.
Externí mikrofon, AUX vstupy na vysílači, samostatné sluchátkové a AUX výstupy na přijímači poskytují flexibilní aplikaci skupinového průvodce.
Systém může zvolit řadu možností dobíjení nebo jednorázové baterie pro mnoho aplikací s dobou provozu přibližně 12-14 hodin na jedno nabití. Nabíjení je
k dispozici prostřednictvím portu micro USB a volitelných nabíjecích kufrů/boxů pro 2/12/35 přijímačů.

Funkce a vlastnosti:

-

-

Aktivní potlačení šumu (ANC) významně snižuje rušivý vliv šumu na
pozadí a poskytuje příjemci pohodlný poslech v prostředí s vysokým
okolním hlukem.
Vstup mikrofonu a vstup aux na vysílači. Připojte externí multimediální
(MP3 / smartphone) na vstup aux pro bezdrátové vysílání obsahu do přijímačů.

- Komfort vestavěného mikrofonu eliminuje potřebu starat se o ztrátu nebo náhlé
selhání externího mikrofonu.

- Samostatný výstup sluchátek a výstup aux na přijímači. Možnost připojit rekordér
na výstup aux pro zachycení obsahu.

- Optimalizovaná kvalita digitálního zvuku a spolehlivý přenos a Automatická
synchronizace přijímače s kanálem vysílače.

- Jasný velký LCD displej zobrazuje číslo kanálu, hlasitost mikrofonu / sluchátka,
sílu baterie a přijímače možnost dobíjení baterie AA.

- Úspora energie - Přijímač se vypne, když není detekován žádný vstupní signál
po dobu 20 minut.

� TG-288D umožňuje obousměrnou duplexní komunikaci.

Vyměnitelné a dobíjecí baterie Odnímatelná spona na opasek 
(volitelně) 
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Sada pro 33 posluchačů a dva řečníky
s nabíjecím kufrem pro 35 zařízení

Sada pro 11 posluchačů a jednoho řečníka
s nabíjecím kufrem pro 12 zařízení

1  x  vysílač

1  x  klopový mikrofon se sluchátkem

1  x  příjímač

11  x  sluchátko za ucho

1  x  nabíjecí kufr pro 12 zařízení

2  x  vysílač

2  x  klopový mikrofon se sluchátkem

33  x  příjímač

33  x  sluchátko za ucho

1  x  nabíjecí kufr pro 35 zařízení
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■-■

TG-300 
Analogvý 

Průvodcovský systém
Systém eTour TG-300 je navržen tak, aby bezpečně 
a bezdrátově poskytoval návštěvníkům křišťálově 
čistý a srozumitelný projev v každém, i hlučném 
prostředí. Zařízení je navrženo tak, aby současně 
fungovalo několik skupin s průvodcem s volným 
rušením RF. 
TG-300 je extrémně kompaktní jeho hmotnost je 
pouhých 49g, což přináší super pohodlí pro 
návštěvníky, kteří ho nosí.
TG-300 je jedinečný a stylovým svým černobílým 
designem, LCD displejem, snadno ovladatelnými 
tlačítky a spolehlivou analogií technologie přenosu 
zvuku. Vestavěná lithium-polymerová baterie 
1300mAh poskytuje více než 18 hodin provozu na 
jedno nabití. Rychlé a snadné nabíjení pomocí 
MicroUSB. Přijímač se automaticky vypne po 20 
minutách, kdy nebyl detekován žádný signál pro 
úsporu energie.
TG-300 je ideálním a univesálním řešením pro 
průvodce.

TG-300RMA 

Balíček vzdáleného mikrofonu pro pomoc při poslechu
Systém TG-300RMA, 
pomocné poslechového 
zařízení bezdrátově přenáší 
zdroj zvuku posluchači v 
různých situacích a posluchači 
si mohou vychutnat křišťálově 
čistý příjem bez starosti z 
rušivého hluku v okolí.

TG-300RM 
Příkazy při výcviku
Systém TG-300RM svou kvalitou
a výkonem je tou nejlepší volbou, která 
vám pomůže při výcviku, zatímco 
příkazy jsou bezpečně přijaty vaším 
žákem. Ultralehké pouzdro PH-100 je 
navrženo tak, aby systém snadno 
připevnil na opasek nebo rameno.

I I 

TG-300 Analogový

One Way Průvodcovský systém



Sada pro 33 posluchačů a dva řečníky
s nabijícím kufrem pro 35 zařízení

Sada pro 11 posluchačů a jednoho řečníka
s nabijícím kufrem pro 12 zařízení

1  x  vysílač

1  x  klopový mikrofon se sluchátkem

1  x  přijímač

11  x  sluchátko za ucho

1  x  nabíjecí kufr pro 12 zařízení

2  x  klopový mikrofon se sluchátkem

33  x  přijímač

33  x  sluchátko za ucho

1  x  nabíjecí kufr pro 35 zařízení
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TG-300

2  x  vysílač
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