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New money 
back warranty! 
See our Web for 

details 

 

Information Technology Solutions 

Especificações Técnicas 
 

Número de canais: 20 programáveis 

Raio de freqüência: FM 72.0 to 76.0 MHz 

Desvio FM:  +/-  75 KHz 

De-ênfase  75 uS 

Sensibilidade: 1.413 uV at 12 db SINAD 

Relação sinal/ruído: 55 db at 100 uV 

Resposta em freqüência:  70 Hz to 15khz    

Potência de áudio:  16 mW + 16mW a 16ohm 

Conector de áudio: ficha de 3.5mm estéreo 
Distorção:THD 0.5% 

Consumo: 27 mA  nominal  

Pilhas: 2 tipo AAA (1.5V x 2) 

Dimensões: 76 mm de diâmetro. 

Altura: 31 mm. 

Peso sem pilhas: 65 g (com pilhas 88g) 

Peso com acessórios: 122g 

Acessórios incluídos: Fones de ouvido estéreo, 
suporte para o braço, correia para o pescoço, clipe 
para o cinto. 

As especificações estão sujeitas a mudança sem aviso prévio. 

 

Enersound R-120 é a versão posterior 

do conhecido e aclamado Tango 20; o 

primeiro receptor multicanal de uso 
profissional especialmente projetado 
para a interpretação simultânea. 

Suas múltiplas funções foram concebidas 
para economizar tempo num negócio que 
é altamente demandante.  

Não existe nada como a simplicidade do 
Enersound R-120!  

Apenas pressionando um único botão, 
você pode mudar a freqüência do 
aparelho com uma versatilidade 
inigualável. Isso lhe permitirá superar a 

maioria das dificuldades que possa 
encontrar em qualquer evento.  

Enersound R-120 é um equipamento de 

vanguarda eleito pelos profissionais que 
querem contar com a última 
tecnologia e dar a seus eventos o tom de 
elegância e distinção. Sua grande 
durabilidade faz com que cada dia mais 

empresas de aluguel o escolham. 

CARACTER Í ST I CAS  

• 20 Canais Programáveis 

• Compatível com a maioria dos 

sistemas FM 72-76 Mhz  

• Qualidade de áudio 

• Tela LCD com luz opcional 

(modelo R-120BL) 

• Indicador de pilhas na tela 

• Indicador de volume na tela 

• Dispositivo para redução da 

microfonia 

• Fácil de usar 

• Fácil acesso aos botões de 

comando 

• Design atraente e inovador  

• Múltiplas opções para 

carregar: 

Presilha para cinto    

    Correia para o pescoço 

Suporte de velcro para o braço 

• Utiliza  duas pilhas alcalinas 

1.5V  

• Baixo consumo de pilhas 

(rendem até 35 horas) 

• Pequeno e leve 

• Fones de ouvido incluídos  

 

Uma  Emp re sa  
E spec i a l i z ada  em  
S e r v i ço s  

Congress Network Corporation 

fabrica os melhores aparelhos 

para tradução simultânea, 

oferecendo qualidade de 

atendimento ao cliente em 

Inglês, Português e Espanhol. 
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Garantia de 
satisfação! 

Mais informações 

no nosso site 

Foto: R-120BL 


