
rysunek połączeniowy:

     MP-1/R przeznaczony jest do odsłuchu 
dźwięków z otoczenia. Urządzenie posiada 
mikrofon na 20cm przewodzie,
oraz potencjometr służący do regulacji 
wzmocnienia.
Na płytce znajduje się listwa z zaciskami 
śrubowymi (ARK) za pomocą której 
podłączamy moduł.

Dane techniczne:
napięcie zasilania – 12V
pobór prądu – 5mA
regulacja wzmocnienia - 1x-500x 
długość przewodu z mikrofonem – 200mm
masa – 7g
wymiary płytki (szer/wys/gł) - 20x25x15mm
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