
O COMSTAR XT Full Duplex Intercom  é um sistema de intercomunicação sem fio totalmente funcional que 

oferece comunicação full duplex all-in-one em um design simples que não requer o uso de beltpacks. O sistema é 

constituído por uma estação de base Com-Center e até 8 auscultadores (16 usuarios com 2 centrais) sem fios. 

Estes componentes podem criar uma rede sem fio de até 8/16 usuários que podem  comunicar simultaneamente 

sem atraso ou activação por  voz , ideal para aplicações onde as equipas precisam pleno uso das suas mãos. E 

possivel até mesmo dividir os usuários em 2 grupos (4 grupos com 2 centrais) , ou trazer todos juntos no modo de 

conferência.  

Cada headset  liga-se sem fios ao Com-Center em distâncias de até 300 metros em qualquer direção, permitindo 

que os headphones possam estar separados   até 600 metros de distância e ainda desfrutar de capacidades de 

comunicação . Os COMSTAR All-In-One headsets apresentam almofadas ao redor da orelha e headbands 

acolchoadas que proporcionam conforto  para uso intensivo  durante  o dia. Controlos integrados tornam fácil  

ajustar o volume,mute ao microfone e ligar/desligar o headset . Headsets leves com beltpacks Compak também 

podem ser usados conjuntamente. COMSTAR é de auto-ajuste, de modo nenhum antena externa é necessária.  

Cada COMSTAR All-In-One Headset tem um microfone em haste flexivel  , permitindo que  coloque o microfone 

no melhor local para excelente captação vocal. Um pára-vento de espuma reduz os efeitos do ruído do vento e da 

respiração  para a melhor nitidez. Os headphones têm baterias recarregáveis de lítio que proporcionam até 10 

horas de operação, enquanto o Com-Center tem uma bateria NiMH recarregável que proporciona até 6 horas de 

operação. A Com-Center também tem um alimentador AC e uma caixa dummy  para pilhas AA descartáveis para 

lhe dar opções de alimentação adicionais. Um carregador de mesa multi-porta está incluído que permite  carregar 

a bateria do headset e Com-Center  simultaneamente.  

O sistema funciona na banda de frequência de 1900MHz, que é reservada pela FCC para "PCS" comunicação de 

voz, de modo que não é necessária nenhuma licença. O sistema é certificado para uso nos EUA, Canadá, Europa e 

Austrália.


