
                                                      HHSP: standaard uitvoering zonder schakelaar                                  muurplaat met schakelaar 

De HHSP (PUC) is een handheld speaker (luisterhoorn) voor toepassingen in musea, tentoonstellingen, enz. 

Standaard is de PUC uitgevoerd met een kunststof muurplaat, waarin 2 mageneten zorgen voor een gemakkelijke terug-

plaatsing op de muur. 

De PUC is uitgevoerd met een zeer sterke kabel van 150 CM. met aan het uiteinde 2 aansluitdraden. 

Optioneel is een interface kabel met een 3,5 mm Mini Jack conector leverbaar.  

De kabel wordt complete aan de PUC gemonteerd afgeleverd. De standaard lengte van deze interface kabel is 1 mtr. 

De HHSP-S is uitgevoerd met een micro-schakelaar. Zodra de PUC van de muurplaat wordt gehaald, wordt de schakelaar 

actief. De schakelaar is uitgevoerd met een wisselcontact. 

Plaatsing: 

In de muurplaat bevinden zich 2 magneten, die horizontal moeten worden geplaatst. Daarbij moet u opletten, dat de plaat 

wellicht 180  gr. moet worden gedraaid. Advies is eerst de muurplaat en de luisterhoorn los tegen elkaar aan te houden. 

U merkt dan of de luisterhoorn wel of niet z.g. centrisch op de muurplaat is geplaatst. 

Let er bij het plaatsen op, dat de magneten aan de muurzijde behoren te zitten. 

Zorg ervoor, dat de magneten zich aan de muurzijde bevinden en de centrering van de luisterhoorn juist is. 

HHSP-S 

De HHSP-S is uitgevoerd met een wisselschakelaar, complete met een aansluitkabel van 150 CM. 

N.C. (groen) 

N.O. (geel) 

0 (Gnd)  (zwart of wit) 
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Optioneel: 

Console voor opbouw van een HHSP-S. Dit is een Custom product en wordt naar wens samengesteld. 

De kabel van de hoorn kan desgewenst aan de console worden gemonteerd. Een multikabel (signaal en 

schakeldraden) kan naar onderen of naar achteren worden uitgevoerd 

Multikabel (signaal en schakeldraden) 


