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Kerkradio ontvanger
RVD02
Tichelkampweg 75 7621 GK BORNE.
Tel: 074-2666676 mail: info@kerkradio.nl
www.kerkradio.nl
De RVD02 is een professionele kerkradio ontvanger met veel uitgebreide functies waarbij de bediening
uiterst simpel is gehouden. Terwijl de kleinere RVD03 kerkradio ontvanger alleen de basis functies biedt, is
de RVD02 voorzien van allerlei (soms digitale) extra’s welke door een eigen patent worden afgedekt.
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Eenvoudige bediening met grote knoppen.
Goed en sterk geluid door grote luidspreker en kast.
Sterke verbetering van de geluidskwaliteit door ruisreductie
systeem. (bij Rivendel Kerkradio zenders standaard).
Schakelt vanuit standy vanzelf in als de dienst begint.
6 voorkeur toetsen; directe bediening; te verdubbelen naar 12
kanalen (2x drukken)
Duidelijk 2 x 14 karakter alfanumeriek display;
vrij te programmeren vanaf externe PC via USB.
Automatische opname;
speelt met 1 knop de "laatste" dienst opnieuw af.
Opnames volgens first-in and last-out; tot 8 diensten worden
normaal (automatisch) opgeslagen.
Simpele zoekfunctie naar oudere opnames.
Audio expansie (in/uitschakelbaar) voor de combinatie met de
Rivendel zenders. (alle huidige Rivendel Zender werken nu al
met audio compressie).
De Ether kerkradio zenders van Rivendel, Wesotronic en
Orbitron zijn in volledige kwaliteit te ontvangen.
(MF bandbreedte en zwaai instelbaar)
De opnames zijn door USB aansluiting (mounting externe
disk) eenvoudig op PC te zetten.
Diverse (instelbare) locking van functies om zo ook de
ontvanger te kunnen laten bedienen door ouderen.
Komt na spanningsuitval altijd met voorkeurkanaal 1 bij.
Standaard aansluiting voor externe (buiten)antenne.
In speciale bedieningsmode zijn alle kanalen direct bereikbaar.
Afmetingen 18x13x10 cm (lxbxh). Gewicht 570 gram.

De bediening is erg simpel; de 1-toets bediening geeft
direct de functie welke men wenst:
• Een druk op voorkeurtoets “1” zal de ontvanger altijd afstemmen op de (geprogrammeerde) voorkeur
kerk. Op het scherm verschijnt dan de naam van de kerk en de plaats van uitzending.
• Een druk op een andere voorkeurtoets zal de ontvanger afstemmen op een andere (geprogrammeerde)
kerk. Op het scherm verschijnt dan de bijbehorende naam van de kerk en de plaats.
• Met de toetsen + en – kan het volume eenvoudig worden ingesteld.
• Een druk op de “afspelen” toets zal vanzelf de meest recente opname ten gehore brengen.
De ontvanger zal binnenkort beschikbaar komen op de Nederlandse markt; de verwachte introductieprijs
is € 149,- incl BTW.
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