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Preços sem IVA

WIRELESS MIC SYSTEM
U3 WIRELESS SYSTEM

Sistema sem fio profissional para microfones dinâmicos e microfones de capacitor que trabalham com baterias. 
Inclui transmissor e receptor. Transmissão em 2.4GHz. 6 canais. Resposta de frequência 20Hz-20khz. Escopo 30m. 
Conversão A / D 24 bits. Faixa dinâmica 110 dB. Bateria de duração: 5 horas. Bateria de lítio. Inclui cabo USB de 
carga dupla simultânea para receptor e emissor. Não precisa de uma fonte de alimentação. Cor preta

617399 U3 WIRELESS SYSTEM 211,97 €

Xvive U3C

Sistema sem fio profissional para microfones condensadores. Inclui transmissor e receptor. Transmissão em 
2.4GHz. 6 canais. Resposta de frequência 20Hz-20khz. Escopo 30m. Conversão A / D 24 bits. Faixa dinâmica 110 
dB. Bateria de duração: 5 horas. Bateria de lítio. Inclui cabo USB de carga dupla simultânea para receptor e 
emissor. Não precisa de uma fonte de alimentação. Cor preta

633270 Xvive U3C 231,10 €

WIRELESS IN EAR SYSTEM
U4 WIRELESS IN EAR (1 EMISOR + 1 RECEPTOR)

'Sistema sem fio profissional para monitoramento com fones de ouvido na orelha composto de emissor e bolsa. 
Incrivelmente compacto e portátil. Transmissão a 2.4G GHz. Qualidade do som cristalino. 6 canais disponíveis. 
Possibilidade de usar vários pts simultâneos com um único emissor para misturas comuns no mesmo canal ou 
misturas individuais com um emissor e um sussurro em diferentes canais. Seletor AUX / LINE no transmissor. 
Escopo até 30m. Transmissor compatível com xlr ou trs. 107db de relação sinal / ruído. Você não precisa de 
baterias, funciona por bateria de lítio. 5 horas de autonomia. Mini porta de carga USB. Cabo de carga incluído. 
Alojamento de metais resistentes. Capa de transporte incluída. Não inclui fones de ouvido.   Esta versão inclui um 
emissor e dois receptores para que dois músicos possam desfrutar da mesma mistura.   A

637842 U4 WIRELESS IN EAR (1 EMISOR + 1 
RECEPTOR)

267,98 €



Preços sem IVA

U4 R2 (1 EMISOR + 2 RECEPTORES)

'Sistema sem fio profissional para monitoramento com fones de ouvido na orelha composto de emissor e bolsa. 
Incrivelmente compacto e portátil. Transmissão a 2.4G GHz. Qualidade do som cristalino. 6 canais disponíveis. 
Possibilidade de usar vários pts simultâneos com um único emissor para misturas comuns no mesmo canal ou 
misturas individuais com um emissor e um sussurro em diferentes canais. Seletor AUX / LINE no transmissor. 
Escopo até 30m. Transmissor compatível com xlr ou trs. 107db de relação sinal / ruído. Você não precisa de 
baterias, funciona por bateria de lítio. 5 horas de autonomia. Mini porta de carga USB. Cabo de carga incluído. 
Alojamento de metais resistentes. Capa de transporte incluída. Não inclui fones de ouvido.   Esta versão inclui um 
emissor e dois receptores para que dois músicos possam desfrutar da mesma mistura.   A

648022 U4 R2 (1 EMISOR + 2 RECEPTORES) 378,50 €

U4 R4 (1 EMISOR + 4 RECEPTORES)

'Sistema sem fio profissional para monitoramento com fones de ouvido na orelha composto de emissor e bolsa. 
Incrivelmente compacto e portátil. Transmissão a 2.4G GHz. Qualidade do som cristalino. 6 canais disponíveis. 
Possibilidade de usar vários pts simultâneos com um único emissor para misturas comuns no mesmo canal ou 
misturas individuais com um emissor e um sussurro em diferentes canais. Seletor AUX / LINE no transmissor. 
Escopo até 30m. Transmissor compatível com xlr ou trs. 107db de relação sinal / ruído. Você não precisa de 
baterias, funciona por bateria de lítio. 5 horas de autonomia. Mini porta de carga USB. Cabo de carga incluído. 
Alojamento de metais resistentes. Capa de transporte incluída. Não inclui fones de ouvido.   Esta versão inclui um 
emissor e quatro receptores para que quatro músicos possam desfrutar da mesma mistura 

648023 U4 R4 (1 EMISOR + 4 RECEPTORES) 631,39 €

WIRELESS GUITAR SYSTEMS
U2 SUNBURST

Sistema sem fio profissional para guitarra. Transmissão em 2,4 Ghz. Inclui transmissor e receptor. Escopo: 30m. 
Resposta de frequência: 20Hz - 20khz. 4 canais. Conversão A / d a 24 bits. Faixa dinâmica: 103 dB. Bateria de 
duração: 5 horas. Bateria de lítio recarregável. Inclui cabo USB de carga dupla simultânea para receptor e emissor. 
Não precisa de uma fonte de alimentação. Cor sunburst.

665802 U2 SUNBURST 144,63 €

U2 Negro

Sistema sem fio profissional para guitarra. Transmissão em 2,4 Ghz. Inclui transmissor e receptor. Escopo: 30m. 
Resposta de frequência: 20Hz - 20khz. 4 canais. Conversão A / d a 24 bits. Faixa dinâmica: 103 dB. Bateria de 
duração: 5 horas. Bateria de lítio recarregável. Inclui cabo USB de carga dupla simultânea para receptor e emissor. 
Não precisa de uma fonte de alimentação. Cor preta.

616015 U2 Negro 144,63 €



Preços sem IVA

U2 Carbon

Sistema sem fio profissional para guitarra. Transmissão em 2,4 Ghz. Inclui transmissor e receptor. Escopo: 30m. 
Resposta de frequência: 20Hz - 20khz. 4 canais. Conversão A / d a 24 bits. Faixa dinâmica: 103 dB. Bateria de 
duração: 5 horas. Bateria de lítio recarregável. Inclui cabo USB de carga dupla simultânea para receptor e emissor. 
Não precisa de uma fonte de alimentação. Cor: fibra de carbono.

616014 U2 Carbon 144,63 €

U2 Gris

Sistema sem fio profissional para guitarra. Transmissão em 2,4 Ghz. Inclui transmissor e receptor. Escopo: 30m. 
Resposta de frequência: 20Hz - 20khz. 4 canais. Conversão A / d a 24 bits. Faixa dinâmica: 103 dB. Bateria de 
duração: 5 horas. Bateria de lítio recarregável. Inclui cabo USB de carga dupla simultânea para receptor e emissor. 
Não precisa de uma fonte de alimentação. Cor cinzenta.

619469 U2 Gris 144,63 €

U2 Silver

Sistema sem fio profissional para guitarra. Transmissão em 2,4 Ghz. Inclui transmissor e receptor. Escopo: 30m. 
Resposta de frequência: 20Hz - 20khz. 4 canais. Conversão A / d a 24 bits. Faixa dinâmica: 103 dB. Bateria de 
duração: 5 horas. Bateria de lítio recarregável. Inclui cabo USB de carga dupla simultânea para receptor e emissor. 
Não precisa de uma fonte de alimentação. Cor prateado.

619467 U2 Silver 144,63 €

U2 Red

Sistema sem fio profissional para guitarra. Transmissão em 2,4 Ghz. Inclui transmissor e receptor. Escopo: 30m. 
Resposta de frequência: 20Hz - 20khz. 4 canais. Conversão A / d a 24 bits. Faixa dinâmica: 103 dB. Bateria de 
duração: 5 horas. Bateria de lítio recarregável. Inclui cabo USB de carga dupla simultânea para receptor e emissor. 
Não precisa de uma fonte de alimentação. Cor vermelha.

619471 U2 Red 144,63 €



Preços sem IVA

U2 Wooden

Sistema sem fio profissional para guitarra. Transmissão em 2,4 Ghz. Inclui transmissor e receptor. Escopo: 30m. 
Resposta de frequência: 20Hz - 20khz. 4 canais. Conversão A / d a 24 bits. Faixa dinâmica: 103 dB. Bateria de 
duração: 5 horas. Bateria de lítio recarregável. Inclui cabo USB de carga dupla simultânea para receptor e emissor. 
Não precisa de uma fonte de alimentação. Cor de madeira.

619472 U2 Wooden 144,63 €

U2 Blue

Sistema sem fio profissional para guitarra. Transmissão em 2,4 Ghz. Inclui transmissor e receptor. Escopo: 30m. 
Resposta de frequência: 20Hz - 20khz. 4 canais. Conversão A / d a 24 bits. Faixa dinâmica: 103 dB. Bateria de 
duração: 5 horas. Bateria de lítio recarregável. Inclui cabo USB de carga dupla simultânea para receptor e emissor. 
Não precisa de uma fonte de alimentação. Cor azul.

619473 U2 Blue 144,63 €

H1

Correia para fixar o sistema XVive U2 Wireless na correia da guitarra. Elástico com fechamento em velcro. Ideal 
para alças de 5 cm de largura. Mantém o transmissor sem fio na distância correta, evitando interferências. O cabo 
e o transmissor sem fio estão seguros e protegidos. Inclui cabo de conexão entre o instrumento e o transmissor.

648024 H1 17,81 €

WIRELESS FOR CAMERA
U5

'2.4 GHz Digital Audio System para câmera DSLR com microfones de Lavalier incluídos.    O sistema de áudio para 
o vídeo sem fio U5 é uma solução de áudio versátil e moderna para produção de vídeo e outras aplicações de 
gravação de voz. Pode ser usado para enviar áudio sem fio graças ao perfeito atrair o microfone LAVALIER LV1 
incluído (através do transmissor do sistema Petaca) para o receptor, que pode ser conectado a uma câmera de 
vídeo / DSLR ou outro dispositivo de áudio. O conjunto superior, o U5T2 vem com dois transmissores de bolsa e 
dois flap de microfones, permitindo que você envie sinais sem fio de dois microfones de aba ou outras fontes de 
áudio para uma câmera DSLR / VIDEO ou dispositivo de gravação de áudio.   Se você tiver um receptor U5 
adicional (U5R), poderá enviar seu sinal de áudio para duas câmeras DSLR / VIDEO ou dispo

657291 U5 280,17 €



Preços sem IVA

U5T2

'Sistema de áudio sem fio digital 2.4 GHz para câmera DSLR com microfones de tipo solo / lavalier incluídos.    O 
sistema de áudio para o vídeo sem fio U5 é uma solução de áudio versátil e moderna para a produção de vídeo e 
outros Aplicativos de gravação de voz. Ele pode ser usado para enviar áudio sem fio graças à captura perfeita do 
microfone LAVALIER LV1 incluído (através do transmissor de bolsa do sistema) para o receptor, que pode ser 
conectado a uma câmera de vídeo / DSLR ou outro dispositivo de gravação de áudio. O conjunto superior, o U5T2 
vem com dois transmissores de bolsa e dois flap de microfones, permitindo que você envie sinais sem fio de dois 
microfones de aba ou outras fontes de áudio para uma câmera DSLR / VIDEO ou dispositivo de gravação de 
áudio.   Se você tiver um receptor U5 adicional (U5R), poderá enviar seu sinal de

657292 U5T2 379,34 €

U5C

Pacote contendo três baterias recarregáveis ??e uma estação de carregamento USB Medielo, para os emissores e 
transmissores da série U5. Graças a essas baterias adicionais, não teremos que interromper qualquer gravação por 
muito tempo que isso seja. Inclui a estação de carregamento, o cabo USB e as três baterias.

657293 U5C 86,98 €

LV1

'Microfone de lavalier condensador electret compacto e omnidirecional de alta qualidade. Liga-se a qualquer 
transmissor sem fios ou a um dispositivo áudio/vídeo com uma entrada de 3,5 mm (1/8'') e entre 2,5V e 10V de 
potência Phantom. Fixa-se facilmente a qualquer camisa ou outra peça de vestuário para produções de vídeo ou 
palco. Inclui um clip de microfone, 2 anti-ventos e uma mala de transporte.'

657294 LV1 50,83 €

LV2

'Microfone lavalier de condensador de electret omnidirecional com som limpo e limpo. Tamanho subminiatura de 
3 mm (0,12'') o que torna muito fácil a sua ocultação entre a roupa. Inclui clipe de microfone, anti-vento e estojo. '

657296 LV2 91,49 €



Preços sem IVA

PHANTOM POWER SUPPLY
P1

'XVive Audio, uma marca conhecida, conhecida por seus sistemas de guitarra sem fio compactos, microfones e 
sistemas para monitoramento sem fio no ouvido, agora nos oferece uma fonte de alimentação fantativa compacta 
e leve para microfones capacitor e outros equipamentos de áudio que requer 48 ou 12 volts: A fonte Phantom 
Phantom Power P1.   microfones condensadores, bem como uma grande variedade de pré-amplificadores, caixas 
e outros equipamentos de áudio, exigem poder fantasma para funcionar. P1 fornece uma solução muito 
conveniente e acessível quando não temos a chance de fornecer energia fantasma disponível. Por exemplo: 
quando misturadores ou pré-amplificadores não fornecem energia fantasma, ou eles só o fazem em um número 
limitado de canais ou todos de cada vez e apenas um precisa desse alimento, Quando o poder fantasma se torna 
defe

648026 P1 57,54 €

WIRELESS MIDI
MD-1

Se você evita os cabos, tem sido uma das suas obsessões, o XVive MD1 irá ajudá-lo a eliminar alguns dos mais 
persistentes e desconfortáveis, mais do que qualquer coisa por causa do tipo de conector que eles usam, cada vez 
mais raros para encontrar e a curta distância que permitem , O que torna o reposicionamento de equipamentos e 
se movendo livremente.   Em um mundo cada vez mais sem fio, Midi é um dos mais complicados para eliminar a 
compatibilidade com equipamentos em alguns casos com antiguidades de dezenas de anos que só possuem 
conectores antigos .   XVive MD1 irá ajudá-lo a pular todas essas barreiras e usar seus dispositivos sem fio a partir 
de agora como você gosta.   • Latência Ultrabaja, Sysex, Midi Clock, sem alimação externa . Ele transmite qualquer 
mensagem musical ou controle por Bluetooth.  • Conecte o equipamento MIDI mode

648025 MD-1 64,67 €
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