ABSONIC v2 hangfeldolgozó rendszer kiegészítőinek árlistája, módosításig érvényes -

2015.04.24

(A kiegészítőket elsősorban szoftver licenchez kapcsoltan értékesítjük)
Ssz.

Termék rövid leírása

1

Ismertetők, kézikönyv
Nyomtatot A4-es kézikönyv, amely megegyezik a
szoftver PDF kézikönyvével és súgójával..
Hangkártyák
Belső PCI-os hangkártyák
Négy (mono) csatornás* analóg ki- és bemenetekkel
rendelkező hangkártya* 6,3 mm-es anya
csatlakozóval, GAMEPORT nélkül
Nyolc (mono) csatornás* analóg ki- és bemenetekkel
rendelkező hangkártya* speciális anya csatlakozóval,
GAMEPORT nélkül
Egycsatornás (sztereó)* analóg ki- és bementekkel
(LINE-IN, LINE-OUT, MIC-IN) rendelkező
hangkártya* 3,5 mm-es anya csatlakozókkal,
GAMEPORT-tal
Egycsatornás (sztereó)* analóg ki- és bemenetekkel
(LINE-IN, LINE-OUT, MIC-IN) bemenekkel
rendelkező hangkártya* 3,5 mm-es anya
csatlakozókkal, GAMEPORT nélkül

2
3
4
5

6

7

8

9

Termék megnevezése

ABS-UG HU

Cikkszám

SAR122-10010000

Nettó ár Igényelt
(HUF)
db

Nettó
kalkulált ár
(HUF)

Száll hat idő
(nap)

5 000

10

ABS-M 4-MIDI

AAR121-01110000

75 000

10

ABS-M 8-MIDI

AAR121-01120000

120 000

10

ABS-SB kompatibilis PCI

AAR121-01140000

3 500

10

ABS-C Audigy SE

AAR121-01150000

7 000

10

AAR121-01160000

8 000

10

AAR121-01170000

16 000

10

Egycsatornás (sztereó)* analóg ki- és bementekkel
(LINE-IN, LINE-OUT, MIC-IN), digitális (koaxiális és ABS-T Coax, optical SB
optikai) ki- és bemenetel rendelkező hangkártya* 3,5 kompatibilis 5.1
mm-es anya csatlakozókkal, GAMEPORT-tal

10 Külső USB-s hangkártyák
Egycsatornás (sztereó)* analóg ki- és bemenetekkel
(LINE-IN, LINE-OUT, MIC-IN) rendelkező
11
ABS-C USB 5.1
hangkártya* 3,5mm-es anya csatlakozókkal, USB
csatlakozással a számítógép felé
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ABSONIC v2 hangfeldolgozó rendszer kiegészítőinek árlistája, módosításig érvényes -

2015.04.24

(A kiegészítőket elsősorban szoftver licenchez kapcsoltan értékesítjük)
Ssz.

Termék rövid leírása

Termék megnevezése

Cikkszám

Nettó ár Igényelt
(HUF)
db

Nettó
kalkulált ár
(HUF)

Száll hat idő
(nap)

Egycsatornás (sztereó)* analóg ki- és bemenetekkel
(LINE-IN, LINE-OUT, MIC-IN) rendelkező
12
ABS-T USB 5.1
hangkártya* 3,5mm-es anya csatlakozókkal, USB
csatlakozással a számítógép felé

AAR121-01180000

10 000

10

Egycsatornás (sztereó)* pendrive alakú* analóg kiés bemenetekkel (LINE-OUT, MIC-IN) rendelkező
hangkártya* 3,5mm-es anya csatlakozókkal, USB
13
ABS-K USB stereo
csatlakozással a számítógép felé. Nem igényel külön
meghajtó szoftvert, Windows 2003 és 2008
kompatibilis.

AAR121-01200000

2 500

10

Egycsatornás (sztereó)* pendrive alakú* analóg kiés bemenetekkel (LINE-OUT, MIC-IN) rendelkező
hangkártya* 3,5mm-es anya csatlakozókkal, USB
14 csatlakozással a számítógép felé. Hangerő
szabályozó és mikrofon némító gombokkal. Nem
igényel külön meghajtó szoftvert, Windows 2003 és
2008 kompatibilis.

ABS-D USB stereo

AAR121-01210000

4 500

10

Egycsatornás (sztereó)* pendrive alakú* analóg kiés bemenetekkel (LINE-OUT, MIC-IN) rendelkező
hangkártya* 3,5mm-es anya csatlakozókkal, USB
15 csatlakozással a számítógép felé. Hangerő
szabályozó és mikrofon némító gombokkal. Nem
igényel külön meghajtó szoftvert, Windows 2003 és
2008 kompatibilis.

ABS-EAP USB stereo

AAR121-01220000

3 000

10

16 ISDN kártyák
Számítógépbe építhető, két hangcsatornás ISDN2
17 modem kártya* PCI csatlakozással a számítógép
felé
Külső, két hangcsatornás ISDN2 modem* USB
18
csatlakozással a számítógép felé

ABS-FC ISDN PCI

AAR121-12020000

26 000

30

ABS-FC ISDN USB

AAR121-12030000

28 000

10
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(A kiegészítőket elsősorban szoftver licenchez kapcsoltan értékesítjük)
Ssz.

Termék rövid leírása

Termék megnevezése

Cikkszám

Nettó ár Igényelt
(HUF)
db

Nettó
kalkulált ár
(HUF)

Száll hat idő
(nap)

19 Mikrofonok és kiegészítőik
20 Vezetékes mikrofonok
Nagyérzékenységű számítógépes kardioid
kondenzátor mikrofon* 3.5mm-es jack apa
21
ABS-H Mikro-Clip
csatlakozóval a számítógép hangkártyája felé*
tápellátás hangkártyáról
Kisméretű kardioid kondenzátor mikrofon* 3,5mm-es
22 jack apa csatlakozóval a számítógép hangkártyája
ABS-O sztereó
felé* tápellátás hangkártyáról

AAR121-02010000

2 000

10

AAR121-02110000

20 000

10

Asztalra-, falra-, padlóra helyezhető, vékony kivitelű,
nagyérzékenységű gömbkarakterisztikájú határfelület
23 mikrofon* 3.5mm-es jack apa csatlakozóval a
ABS-M Unidirectional mic
számítógép hangkártyája vagy keverő-előerősítő
felé* tápellátás száraztelepről vagy hangkártyáról

SAR122-04010000

12 000

10

Asztalra-, falra-, padlóra helyezhető, vékony kivitelű,
professzionális, nagyérzékenységű félkardioid
karakterisztikájú határfelület mikrofon* XLR
24 csatlakozóval keverő-előerősítő vagy megfelelő
ABS-STL XLR mikrofon
távközlési adapter felé* szimmetrizáló
transzformátoros kimenet* 24V-os fantom tápellátást
keverő vagy távközlési adapter biztosítja.

AAR121-02210000

33 000

10

Nagy érzékenységű, kofferban hordozható
konferencia mikrofon pár* 3,5mm-es jack apa
25
csatlakozóval a számítógép hangkártyája felé*
tápellátás hangkártyáról

ABS-O-Conference Set

AAR121-02140000

50 000

10

Állítható karakterisztikájú konferencia mikrofon* 3,5
mm-es jack apa csatlakozóval a számítógép
26
hangkártyája vagy keverő-előerősítő felé* mikrofon
tartó kengyellel* tápellátás száraztelepről

ABS-S sztereó

AAR121-02120000

34 000

10
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Termék rövid leírása

Dinamikus nyeles mikrofon* 6.3mm jack apa
27 csatlakozóval keverő-előerősítő felé* nem igényel
tápellátást

Termék megnevezése

ABS-M Dynamic

Cikkszám

Nettó ár Igényelt
(HUF)
db

Nettó
kalkulált ár
(HUF)

Száll hat idő
(nap)

AAR121-02050000

10 000

10

AAR121-02310000

35 000

30

Professzionális, szuper érzékenységű asztali
mikrofon* USB csatlakozóval a számítógép USB
aljzata felé* gömb, kardioid, sztereo és 8-as
30
ABS-Y Prof. USB mikrofon
iránykarakterisztikával* tápellátást az USB
csatlakozó biztosítja. Hangkártyát nem igényel, mivel
az eszköz önmaga egy USB-s hangkártya.

AAR121-02180000

42 000

30

Összecsukható, hordozható, kisméretű, érzékeny,
mikrofon* USB csatlakozóval a számítógép USB
aljzata felé* gömb- és kardioid
31
ABS-Sam USB mikrofon
iránykarakterisztikával* tápellátást az USB
csatlakozó biztosítja. Hangkártyát nem igényel, mivel
az eszköz önmaga egy USB-s hangkártya.

AAR121-02190000

17 000

30

AAR121-02200000

38 000

30

Asztali mikrofon, masszív talppal, teljesen hangtalan
ki-be kapcsolóval, visszajelző fénnyel. 3 pólusú XLR
28 csatlakozó, 9-50V fantomtápos táplálás, amelyet
ABS-PS mikrofon
ABSONIC távközlési adapter, keverő előerősítő vagy
külső fantomtáp biztosíthat.
29 USB-s mikrofonok

32 Vezeték nélküli mikrofonok
Vezeték nélküli, nagyérzékenységű, kisméretű
33 bluetooth mikrofon* gömb iránykarakterisztikával*
tápellátást a beépített Li-ion akkumulátor biztosítja.

ABS-S bluetooth
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Termék rövid leírása

Termék megnevezése

Cikkszám

Nettó ár Igényelt
(HUF)
db

Nettó
kalkulált ár
(HUF)

Száll hat idő
(nap)

Vezeték nélküli nyeles dinamikus mikrofon és
ruházatra csíptethető vezeték nélküli mikrofon adó
egység* a különálló vevő 6,3mm-es jack apa dugóval
34 a számítógép hangkártyája vagy keverő-előerősítő
ABS-M-diversity
felé* a vezeték nélküli adó és a nyeles mikrofon
tápellátása száraztelepről, a vevőegység tápellátása
hálózati tápegységről

AAR121-02160000

48 000

30

Vezeték nélküli, ruházatra csíptethető,
gömbkarakterisztikájú kondenzátor mikrofon, adó
egységgel* a különálló vevő 3,5mm-es jack apa
35
ABS-S non-diversity mikroport
dugóval csatlakozik a számítógép hangkártyája vagy
keverő-előerősítő felé* extra diszkrét méret* 50m-es
hatótáv* tápellátás száraztelepről

AAR121-02130000

35 000

10

ABS-asztali pókláb

AAR121-02080000

1 500

10

ABS-asztali teleszkópos

AAR121-02090000

6 000

10

ABS-M asztali állvány

AAR121-02100000

2 500

10

36 Mikrofon kiegészítők
Mikrofon tartó asztali állvány, mikrofon befogó
37
kengyel nélkül (háromláb)
Talpas asztali mikrofon állvány teleszkópos
38
kivitelben, mikrofon befogó kengyel nélkül
Talpas asztali mikrofon állvány merev rudazattal,
39
mikrofon befogó kengyel nélkül
40 Külső vezérlő eszközök
41

GAMEPORT-ra csatlakozó ABSONIC lábkapcsoló a
ABS-A lábkapcsoló
hangfelvételek lejátszásának vezérléséhez

SAR122-02010000

28 000

10

42

USB portra csatlakozó ABSONIC v2 lábkapcsoló a
hangfelvételek lejátszásának vezérléséhez

ABS-O lábkapcsoló

AAR121-10030000

28 000

10

ABS-TP prezentációs egér

AAR121-10040000

15 000

30

ABS-GMF game pad

AAR121-10050000

4 000

30

Vezeték nélküli prezentációs egér infrás jelátvitellel
az ABSONIC szoftver távkezeléséhez
USB csatlakozós mini játékvezérlő (game pad) az
44 ABSONIC v2 szoftver alapfunkcióinak
távkezeléséhez
43
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(A kiegészítőket elsősorban szoftver licenchez kapcsoltan értékesítjük)
Ssz.

Termék rövid leírása

Nagyon sokoldalú vezetékes távkezelő eszköz az
ABSONIC szoftver diktafonként történő
45
távkezeléséhez. Beépített mikrofonnal és
hangszóróval.
46 Előerősítők, mikrofon átalakítók, mixerek

Termék megnevezése

Cikkszám

Nettó ár Igényelt
(HUF)
db

Nettó
kalkulált ár
(HUF)

Száll hat idő
(nap)

ABS-P SM remote control

AAR121-05090000

55 000

10

ABS-M 4 csatornás mixer

AAR121-03020000

10 000

10

Nyolccsatornás keverő-előerősítő (dinamikus
mikrofonhoz vagy külső tápellátással rendelkező
kondenzátor mikrofonhoz)* 8db mono 6,3mm-es jack
bemenet* a bemenetek átkapcsolhatók mikrofon és
48
ABS-M 8 csatornás mixer
vonalszintű üzemmódok között* 2db mono 6,3mm-es
jack apa-apa kábellel a számítógép hangkártyája
felé* tápellátás száraztelepről vagy ABS-M szűrt
keverő tápegységről (nem tartozék)

AAR121-03030000

15 000

10

Egycsatornás mikrofon előerősítő (dinamikus
mikrofonhoz, külső tápellátással rendelkező
kondenzátor mikrofonhoz és 48V-os mikrofonokhoz)*
49 1db 6,3 mm-es jack és XLR bemenet* 1db
ABS-B 1 csatornás mixer
vonalszintű 6,3mm-es mono jack és XLR kimenet a
számítógép hangkártyája felé* tápellátás hozzá adott
hálózati tápegységről

AAR121-03060000

15 000

30

Négycsatornás mono mikrofon keverő-előerősítő
(dinamikus mikrofonhoz vagy külső tápellátással
rendelkező kondenzátor mikrofonhoz)* 4db mono
6,3mm-es jack mikrofon bemenet* 1db mikrofon
47
szintű 6,3mm-es jack anya kimenet* 1db 6,3mm-es
jack apa-apa kábellel a számítógép hangkártyája
felé* tápellátás száraztelepről vagy ABS-M szűrt
keverő tápegységről (nem tartozék)
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Ssz.

Termék rövid leírása

Egycsatornás, 48V-os XLR mikrofon-USB átalakító
előerősítő* 1db XLR anya bemenet* 1db USB
50 kimenet a számítógép felé* tápellátás a számítógép
USB aljzata biztosítja.* Hangkártyát nem igényel,
mivel az eszköz önmaga egy hangkártya.

Termék megnevezése

ABS-IC XLR-USB adapter

51 Fejhallgatók és fejbeszélők, telefonos fejbeszélők és kiegészítők
Vezeték nélküli rádiós, sztereó fejhallgató 100 m-es
hatótávolsággal* az adóegység 3,5mm-es jack apa
dugóval csatlakozik a számítógép hangkártyája felé*
52
ABS-S rádiós fejhallgató
a fejhallgató tápellátása száraztelepről, az
adóegység tápellátása a hozzá adott hálózati
tápegységről
Vezetékes, fülre akasztható sztereó fejhallgató*
ABS-P fülre akasztható
53 3,5mm-es jack apa csatlakozóval a számítógép
fejhallgató
hangkártyája felé
Vezetékes (1,8m) fejbeszélő, fej hátsó részén
54 felfekvő fejpánttal, hangeröszabályozóval,
ABS-G hangkártyás fejbeszélő
mikrofonnal, 3,5mm-es csatlakozóval
Vezetékes, sztereó fejbeszélő* DSP mikrofonnal,
55 ami kiszűri a háttérzajokat* USB csatlakozással a
ABS-P DSP fejbeszélő
számítógép felé
Vezetékes egyfüles fejbeszélő, zajcsökkentő
ABS-P SupraPlus egyfüles
56
mikrofonnal* Quick Disconnect csatlakozóval
fejbeszélő

Cikkszám

Nettó ár Igényelt
(HUF)
db

Nettó
kalkulált ár
(HUF)

Száll hat idő
(nap)

AAR121-03070000

22 000

30

AAR121-04100000

28 000

10

AAR121-04180000

3 000

10

AAR121-04320000

2 500

10

AAR121-04130000

26 000

30

AAR121-04140000

22 000

30

Vezeték nélküli bluetooth-os, sztereó fejbeszélő57 fejhallgató* DSP mikrofonnal, ami kiszűri a
háttérzajokat* tápellátás a beépített akkumulátorról

ABS-M Bluetooth headset

AAR121-04120000

26 000

10

Vezetékes, sztereó fejhallgató*
hangeröszabályozóval, 3,5mm-es jack apa
58
csatlakozóval a számítógép hangkártyája felé* 5mes vezeték.

ABS-SY fejhallgató

AAR121-04240000

3 500

10

7/14

ABSONIC v2 hangfeldolgozó rendszer kiegészítőinek árlistája, módosításig érvényes -

2015.04.24

(A kiegészítőket elsősorban szoftver licenchez kapcsoltan értékesítjük)
Ssz.

59

Termék rövid leírása
Vezetékes, sztereó fejbeszélő* zajcsökkentő
mikrofonnal* USB csatlakozással a számítógép felé

Termék megnevezése

Cikkszám

ABS-P Premium Stereo Headset
AAR121-04230000
USB

Nettó ár Igényelt
(HUF)
db

Nettó
kalkulált ár
(HUF)

Száll hat idő
(nap)

7 000

30

A telefonkészülék és a kézibeszélő közé
csatlakoztatható hangerőszabályzó eszköz, amellyel
60 a kézibeszélő mikrofonjának és hallgatójának
ABS-P hangerősítő adapter
hangerejét szabályozhatjuk* 3,5mm-es jack apa
csatlakozóval a számítógép hangkártyája felé

AAR121-04150000

32 000

30

A telefon kézibeszélő helyére csatlakozó adapter és
vezetékes, fejre vagy fülre helyezhető egyfüles
61 fejbeszélő* zajcsökkentő mikrofonnal* 3,5mm-es
jack apa csatlakozóval a számítógép hangkártyája
felé

AAR121-04160000

32 000

30

AAR121-04030000

35 000

10

ABS-P kagyló nélküli telefon
fejbeszélővel

AAR121-04090001

30 000

30

ABS-P sztereó adapter cable

AAR121-04040000

8 000

10

ABS-J vezeték nélküli mono
headset

AAR121-04200000

46 000

10

28 000

30

ABS-P adapter headset

Fejbeszélők hangerejét a mikrofon és a hallgató
irányban is manuálisan szabályozó adapter*
telefonos csatlakozóval egy analóg telefonkészülék
kézibeszélőjének helyére, illetve 3,5mm-es jack apa
62
ABS-P multimedia adapter
csatlakozókal a számítógép hangkártyája felé* az
adapterhez külön megvásárolandó speciális
fejbeszélő szükséges a kimenő- és bejövő
telefonhívások bonyolításához
Kézibeszélő nélküli telefonkészülék, fejbeszélővel és
asztali billentyűzettel
Sztereó adapter kábel* Quick Disconnect
64 csatlakozós fejbeszélőkhöz* 3,5mm-es jack
csatlakozóval a számítógép hangkártyája felé
Vezeték nélküli, mono fejbeszélő* zajcsökkentő
65 mikrofonnal* USB csatlakozású bázisállomással a
számítógép felé
63

66 Zajszűrős, egyfüles fejbeszélő telefonkészülékekhez ABS-P egyfüles fejbeszélő

AAR121-04270000
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Termék rövid leírása

Termék megnevezése

67 Fülhallgató szivacs 45mm fekete
68 Headset mikrofon szivacs fekete

ABS-H fülhallgató szivacs
ABS-A mikrofon szivacs

69 Quick disconnect - RJ4 csatlakozó átalakító kábel

ABS-P átalakító kábel

70 Hangfalak
Számítógép hangkártyájára csatlakozó sztereó
hangfalpár, hangszínszabályzóval* 3,5mm-es
71 fejhallgató csatlakozóval * a számítógép
hangkártyájára 3db 3,5mm-es jack apával
csatlakozik* 6 Watt RMS teljesítmény
72 Mobiltelefonos hangrögzítő eszközök

ABS-G sztereó hangfalpár

Cikkszám

Nettó ár Igényelt
(HUF)
db

Nettó
kalkulált ár
(HUF)

Száll hat idő
(nap)

800
500

30
30

5 500

30

AAR121-13010300

4 500

10

Fülbe helyezhető hangszóró-mikrofon kombinációból
73 álló mobiltelefon hangrögzítő eszköz* 3,5mm-es
ABS-O hangszóró-mikrofon
csatlakozóval a számítógép hangkártyája felé

AAR121-14030000

9 000

10

Egycsatornás GSM telefon terminál adapter* 1db
analóg telefon csatlakozó aljzattal telefonkészülékek ABS-N2 1 csatornás GSM
74
vagy telefon alközpontot felé (AAR121-07010100
terminál adapter
cikkszámú tápegység kell hozzá)

AAR121-15050000

32 000

30

Egycsatornás GSM telefon terminál adapter* fixen
szerelhető* 1db analóg telefon csatlakozó aljzattal
75
telefonkészülékek vagy telefon alközpontot felé*
nincs SMS támogatás

ABS-MTX-11 1 csatornás GSM
AAR121-15040000
terminál adapter

30 000

30

Négycsatornás GSM telefon terminál adapter* fixen
76 szerelhető* 4db analóg telefon csatlakozó aljzattal
telefonkészülékek vagy telefon alközpontot felé

ABS-MTX-44 4 csatornás GSM
AAR121-15030000
terminál adapter

170 000

30

7 000

10

Mobiltelefonos fejbeszélő-hangkártya átalakító kábel ABS-A mobiltelefonos
77 és csatlakozó a mobiltelefonos hangrögzítő
hangrögzítő átalakító kábel
kábelekhez
2.verzió

AAR121-04280000
AAR121-04290000
AAR121-04300000

SAR122-06010000
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Termék rövid leírása

Hangrögzítő fejbeszélő* Nokia típusú
78 mobiltelefonokhoz HDC-9P csatlakozóval a
mobiltelefon felé
Hangrögzítő fejbeszélő* Nokia típusú
79 mobiltelefonokhoz HDC-5 csatlakozóval a
mobiltelefon felé
Hangrögzítő fejbeszélő* Motorola (univerzális) típusú
80 mobiltelefonokhoz* 3.5mm-es jack apa csatlakozóval
a mobiltelefon felé
Hangrögzítő fejbeszélő* Sony-Ericsson típusú
81 mobiltelefonokhoz* K/W/F500-750 csatlakozóval a
mobiltelefon felé
82

Szabályozott hálózati tápegység* 3-12V között
állítható egyenfeszültséggel* 1,4A terhelhetőséggel

Szűrt hálózati tápegység* 1,5-12V között állítható
87 egyenfeszültséggel* 300mA terhelhetőséggel*
keverőkhöz, előerősítőkhöz
Négycsatornás mikrofon és keverő tápegység ABS88 M 4 és 8 csatornás mixerhez* állítható mikrofon
tápfeszültséggel 1.2 - 11V
89 USB kiegészítők, eszközök
90

USB - SOROS PORT csatlakozó átalakító adapter*
USB-A dugóval, RS-232 soros apa lengőaljzattal

Cikkszám

Nettó ár Igényelt
(HUF)
db

Nettó
kalkulált ár
(HUF)

Száll hat idő
(nap)

ABS-N mobiltelefonos
hangrögzítő kábel 1. típus

SAR122-06030000

7 000

10

ABS-N mobiltelefonos
hangrögzítő kábel 2. típus

SAR122-06040000

7 000

10

ABS-M univerzális
mobiltelefonos hangrögzítő
kábel

SAR122-06050000

7 000

10

ABS-SE mobiltelefonos
hangrögzítő kábel

SAR122-06080000

7 000

10

SAR122-06090000

7 000

10

ABS-Szabályozatlan tápegység
500mA 3-12V

AAR121-07010100

1 800

10

ABS-S Szabályozatlan
tápegység 1,4A 3-12V

AAR121-07010800

2 200

30

ABS-M szűrt keverő tápegység
300mA 1,5-12V

AAR121-07011100

3 000

10

ABS-MPS4 mikrofon tápegység SAR122-01010200

15 000

10

5 000

10

Hangrögzítő fejbeszélő* Nokia típusú
ABS-NK 3.5 mobiltelefonos
mobiltelefonokhoz* 3,5mm-es jack apa csatlakozóval hangrögzítő kábel

83 Tápegységek
84 Hálózati tápegységek
Szabályozatlan hálózati tápegység* 3-12V között
85 állítható egyenfeszültséggel* 500mA
terhelhetőséggel
86

Termék megnevezése

ABS-USB soros adapter

AAR121-05050000
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Termék rövid leírása

91 USB - A-A kábel 1,5m
4 portos, aktív és passzív módban is működő USB
92
elosztó (HUB)* USB-A aljzatokkal

Termék megnevezése

Cikkszám

Nettó ár Igényelt
(HUF)
db

Nettó
kalkulált ár
(HUF)

Száll hat idő
(nap)

ABS-A-A kábel

AAR121-05080000

500

10

ABS-USB HUB 4 portos aktív

AAR121-05100000

5 000

10

ABS-USB-GAMEPORT adapter AAR121-05110000

6 000

10

AAR121-05120000

600

10

5,25"-os meghajtó helyre építhető nyolc az egyben
kártyaolvasó * 2xUSB2.0 csatlakozó aljzat* CF I, CF
95 II, IBM Microdrive, SMC, MMC, RS-MMC, SD, Mini ABS-T 2xUSB 8in1 kártyaolvasó AAR121-05130000
SD, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo and MS
Magic Gate memória kártyák olvasásához

7 000

30

40 000

10

2 000

10

1 000

10

500

10

500

10

93

USB - GAME PORT csatlakozó átalakító adapter*
USB-A dugóval és GAMEPORT anya lengőaljzattal

94 USB - A-B kábel 2m

96
97
98
99
100
101

Vezeték nélküli, 4 portos USB elosztó (Wireless USB
HUB)
USB Bluetooth 2.0 adapter* mini kivitel
Átalakító csatlakozók
3,5 mm-es sztereó jack anya - 6,3 mm-es sztereó
apa fémházas csatlakozó átalakító
3,5 mm-es monó jack anya - 6,3mm-es mono apa
műanyagházas csatlakozó átalakító
3,5 mm-es mono jack anya - RCA apa dugó
műanyagházas csatlakozó átalakító

ABS-USB-A-B 2m

ABS-WUSB HUB 4 portos aktív AAR121-05140000
ABS-BT adapter mini

AAR121-05150100

ABS-3,5 jack anya - 6,3 sztereó
AAR121-08040000
dugó fém átalakító
ABS-3,5 jack anya - 6,3 mono
AAR121-08050000
dugó átalakító
ABS-3,5 jack anya - RCA dugó
AAR121-08060000
átalakító

102

6,3 mm-es sztereó jack anya - 3,5 mm-es sztereó
jack apa műanyagházas csatlakozó átalakító

ABS-6,3 - 3,5 jack sztereó
átalakító

AAR121-08070000

500

30

103

3,5 mm-es sztereó jack anya – 6,3 mm-es sztereó
jack apa műanyagházas csatlakozó átalakító

ABS-3,5 jack anya - 6,3 sztereó
AAR121-08080000
dugó műanyag átalakító

500

10

500

10

2 x 3,5mm-es sztereó jack anya – 3,5 mm-es sztereó
ABS-2 x 3,5 jack anya - 3,5 jack
104 jack apa műanyagházas csatlakozó átalakító (Y
AAR121-08090000
dugó (Y elosztó)
elosztó)
105 Kábelek
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Termék rövid leírása

Termék megnevezése

Cikkszám

Nettó ár Igényelt
(HUF)
db

Nettó
kalkulált ár
(HUF)

Száll hat idő
(nap)

Nyolcvonalas analóg vonali telefonadapter (8-VP-VFABS-M 4 csatornás átalakító
106 T) hangkártyacsatlakozó átalakító kábel
kábel
négycsatornás hangkártyához

GAR123-02050000

5 000

10

Átalakító kábel, amely lehetővé teszi a 3,5mm-es
107 jack csatlakozós, 3V-os PC kondenzátormikrofonok
XLR aljzatra való csatlakozását

AAR121-08090000

6 000

10

AAR121-09010000

1 000

10

AAR121-09020000

500

10

AAR121-09030000

800

10

AAR121-09040000

800

10

AAR121-09060000

2 000

10

AAR121-11070100

10 000

10

AAR121-16010100

60 000

30

AAR121-16020200

15 000

10

108
109
110
111
112
113

3,5mm-es sztereó jack átjátszó kábel, aranyozott
műanyagházas apával, 2m
3,5mm-es sztereó jack átjátszó kábel műanyagházas
apával, 1,5m
6,3mm-es mono jack átjátszó kábel műanyagházas
apával 0,6m
Audio hosszabbító kábel 3,5mm sztereó jack anya 3,5mm sztereó jack apa, 5m
Audio átjátszó kábel 3,5mm sztereó jack apa
csatlakozókkal, 5m
Hordtáska ABSONIC tartozékokhoz és
kiegészítőkhöz

114 Alumínium koffer* 435 x 293 x 122mm

ABS-X 3,5mm mikrofon
átalakító kábel kitápláláshoz
ABS-H 3,5mm sztereó jack
csatlakozó kábel arany
ABS-Audio kábel (3,5 sztereó
jack 1,5m) csatlakozó kábel
ABS-Audio csatlakozó kábel
(6,3 mono jack)
ABS-Audio kábel 3,5mm jack
anya 3,5mm apa 5m
ABS-Audio átjátszó kábel
3,5mm jack 5m

ABS-Alu koffer 435 x 293 x122

115 Beszédfelismerő szoftverek
Többnyelvű beszédfelismerő szoftver az ABSONIC
v2 alapfunkcióinak hangvezérléséhez (angol,
ausztrál angol, ázsiai angol, indiai angol, UK angol,
116
ABS-DNS beszéldfelismerő
holland, francia, német, olasz, japán, spanyol) (nem
saját termék) és beszédből írott szöveggé
alakításhoz.
117 Mobiltelefonos hangrögzítő szoftverek
Diktafon funkcióval is rendelkező beszélgetésrögzítő
ABS-BD mobiltelefonos
118 szoftver Symbian rendszerű mobiltelefonra (nem
hangrögzítő szoftver
saját szoftver)
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Termék rövid leírása

Automatikus beszélgetésrögzítő szoftver Symbian
119 S60 3rd és 5th rendszerű mobiltelefonra (nem saját
szoftver)
120 Hangfelvétel feldolgozó szoftverek
Sound Forge 9 hangfelvétel feldolgozó szoftver (nem
121
saját szoftver)
122 Távvezérlő szoftverek
ABSONIC távvezérlő szoftver, távoli asztal helyett
123
használható (nem saját szoftver)
124 Bluetooth szoftverek
BlueSoleil v8.0 Bluetooth Windows szoftver (nem
125
saját szoftver)
126 Vezérlőkártyák
Négyportos RS232 soros I/O kártya* Dsub 9 apa
127
aljzatokkal* PCI számítógép csatlakozóval
128 Telefonvonali kiegészítők
Automatikus hívásbeválasztó és tájékoztató (DISA)
129 egység* automatikus faxhang érzékelés* 4 fővonal
és 256 mellék kezelése
130 Külső, kiegészítő tárolók hangfelvételekhez

Termék megnevezése

Cikkszám

Nettó ár Igényelt
(HUF)
db

Nettó
kalkulált ár
(HUF)

Száll hat idő
(nap)

ABS-BCR mobiltelefonos
hangrögzítő szoftver

AAR121-16020300

10 000

10

ABS-SNF professzionális
hangfeldolgozó szoftver

AAR121-16030100

80 000

30

ABS-PAW távvezérlő szoftver

AAR121-16040100

75 000

30

ABS-BT Bluesoleil szoftver

AAR121-16050100

6 000

10

ABS-PCI-4xRS232 soros kártya AAR121-17010000

15 000

10

ABS-MTX-AA hivásbeválasztó
és DISA egység

AAR121-15020000

75 000

30

Külső, hordozható merevlemez aluminum házban*
nem igényel külső táplálást* 500GB tárolókapacitás
131
~ max. 25.000 óra hangfelvétel* 2,5 inch méret*
USB2.0 és eSATA csatlakozóval a számítógép felé

ABS-A- 2,5 küső HDD 500GB

AAR121-18110000

26 000

30

Külső, hordozható merevlemez aluminium házban*
1TB tárolókapacitás ~ max. 200.000 óra
132 hagfelvétel*3,5 inch méret* USB3.0 csatlakozóval a
számítógép felé* hozzáadott külső tápegységgel
együtt

ABS-W- 3,5 küső HDD 1TB

AAR121-18080000

32 000

30
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133

134

135
136
137

Termék rövid leírása

Termék megnevezése

Külső, hordozható merevlemez aluminium házban*
2TB tárolókapacitás ~ max. 400.000 óra
hagfelvétel*3,5 inch méret* USB3.0 csatlakozóval a ABS-W- 3,5 küső HDD 2TB
számítógép felé* hozzáadott külső tápegységgel
együtt
Számítógépes hálózatba fixen csatlakozó NAS
szerver* dupla biztonságú adattárolás miatt 2 db 2TB
tárolókapacitású merevlemezzel ~ max. 400.000 óra
ABS-S-NAS-szerver-RAID
hangfelvétel* 100/1000 Mbps hálózati UTP
csatlakozás* RAID 1 üzemmód* 230V-os hálózati
táplálás
Digitális diktafonok
Hozdozható digitális diktafon* mikrofon bemenet*
MP3 rögzítés* 2GB belső memória* microSD
ABS-O-811 diktafon
memória bővítési lehetőség* USB pendrive funkció*
500 óra/2GB
Mindösszesen (HUF):

Cikkszám

Nettó ár Igényelt
(HUF)
db

Nettó
kalkulált ár
(HUF)

Száll hat idő
(nap)

AAR121-18090000

42 000

30

AAR121-18100000

79 000

30

AAR121-19020000

25 000

30

- A kiegészítők konkrét kiválasztása előtt javasoljuk hogy tanulmányozza webshopunk bővebb leírását.
- Olyan rendelés is megadható amely nem biztos hogy megfelel a célnak, ezért kérjük és javasoljuk hogy minden esetben egyeztesse velünk a helyi
műszaki és felhasználói környezetnek való megfelelőséget.
- Az import körülményeitől, a szállító üzleti érdekeitől, a gyártmányok módosulásától vagy megszűnésétől függően a konkrét megrendelésük
visszaigazolásáig a szállítási határidő változtatási jogát mindenkor fenntartjuk. A szállítási határidő a megrendelt darabszámtól, a raktárkészlettől és egyéb
körülményektől függően a konkrét megrendelés során módosulhat. Az előszállítás jogát fenntartjuk.
- A kiegészítők árváltoztatási jogát az alkatrészek árainak és a valutaárfolyamok változása miatt fenntartjuk.
- A táblázat legalsó sorának utolsó cellájában láthatja az igényelt rendszer nettó vételárát összesen.
- A feltüntetett árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
- Nagyobb darabszámú vásárlás esetén kedvezményes, egyedi árképzés is lehetséges.
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