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De draadloze ontvanger moet 64 selecteerbare kanalen hebben en een ingebouwde scannerfunctie om de RF-omgeving te scannen en de beschikbare kanalen aan te geven. De ontvangstmethode moet een dubbele oververhittingsmethode zijn waarbij gebruik wordt gemaakt van een drempelvergelijkende antenneschakelingsdiversiteit. De specificaties moeten een S/N-verhouding van meer dan 110 dB (A-gewogen), een harmonische vervorming van minder dan 1% en een frequentierespons van 100 - 15k Hz, +/-3 dB omvatten. De ontvangstgevoeligheid moet groter zijn dan 90 dB bij een input van 20 dBµV en een afwijking van 40k Hz. Squelch-types moeten drager-, ruis- en toonsoorten zijn met een variabele squelch-gevoeligheid van 18 - 40 dBµV en een toonfrequentie van 32,768k Hz. De ontvanger moet twee antenne-ingangen hebben, elk met BNC-aansluitingen, een impedantie van 75 ohm en 9 VDC, 30 mA, die beschikbaar zijn voor antennes op afstand. De audio-uitgangen moeten van het gebalanceerde type zijn met XLR-M-aansluiting en een gevoeligheid van -60 dB / 1 mV, en van het ongebalanceerde type met 1/4 telefoonaansluiting en een gevoeligheid van -20 dB / 100 mV, beide met een uitgangsimpedantie van 600 ohm.&nbsp; Een mengingang, ongebalanceerd type met 1/4 telefoonaansluiting met een ingangsimpedantie van 10k ohm en een gevoeligheid van -20 dBV / 100 mV moet het mogelijk maken om de uitgang van een tweede ontvanger of andere audiobron te mengen met het hoofduitgangssignaal van de ontvanger. Het frontpaneel bevat een LCD-scherm voor RF- en AF-bewaking, alsmede een frequentie-instelling en scannerfuncties.&nbsp; De LED's op het frontpaneel moeten de ontvangststatus van de antenne A / B, de aanduiding van de lage batterijspanning en een AF-piekindicator die oplicht bij 3 dB onder het knippen bevatten. De bedieningselementen op het frontpaneel omvatten omhoog, omlaag en de Set-toetsen voor menunavigatie, evenals de aan/uit- en volumeknop.&nbsp; De draadloze ontvanger wordt gevoed door het wisselstroomnet met behulp van een meegeleverde AC-DC-adapter met een stroomverbruik van 200 mA (12 VDC). De unit werkt binnen een temperatuurbereik van -10&deg; C tot +50&deg; C (+14&deg; F tot +122&deg; F). De constructie van de unit moet bestaan uit zwarte hars met afmetingen (B x H x D) van 210 x 44,6 x 205 mm (8,27” x 1,76” x 8,1”) en een gewicht van 700 g (1,54 lbs). De meegeleverde accessoires bestaan uit twee zweepantennes en een externe AC-DC-adapter. Maximaal twee units kunnen in één standaard 19 rackhoogte worden gemonteerd met een optionele rack-mountkit.

