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RS232 INTERFACE

ET-REMOTE AUDIO

* 890.-

(P-ET-A-00491)

new

ET-REMOTE AUDIO ... เป็นบอร์ดสำเร็จรูปทีส่ ามารถเล่นเสียง
ข้อความที่บันทึกไว้แล้วในหน่วยความจำของบอร์ด โดยการสั่ง
งานผ่านทาง PORT RS232 โดยผูใ้ ช้สามารถนำเสียงทีเ่ ป็นคำ
พูดแบบต่างๆ มาเรียงต่อเนื่องกัน เพื่อให้ได้เป็นคำพูดตาม
ประโยคต่างๆ ได้โดยง่าย เช่น จำนวนตัวเลขต่างๆ จำนวนเงิน,
บอกวันเวลาต่างๆ, คำพูดขอบคุณ ฯลฯ และคำที่พูดนั้นก็เป็น
ภาษาไทยด้วย สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้ เช่น
- เป็นนาฬิกาบอกเวลา วัน เดือน ปี
- บอกราคาสินค้าทีข่ าย
- เป็นระบบบัตรคิวต่างๆ
- บอกราคาค่าจอดรถ เป็นต้น

คุณสมบัตขิ อง ET-REMOTE AUDIO
•
•
•
•

สัง่ งานผ่านทาง PORT RS232 แบบขัว้ 9PIN DB ตัวเมีย
ใช้การบันทึกด้วย SAMPLE RATE 8KHz ทำให้ได้เสียงทีอ่ อกมามีคณ
ุ ภาพทีด่ ี
สามารถกำหนดความเร็ว BAUDRATE ได้ทาง DIP SW ได้ตง้ั แต่ 1200 ถึง 115200 BPS
มีเสียงพูดทีบ่ นั ทึกไว้แล้วในรุน่ นี้ 290 คำ เช่น หน่วยศูนย์ถงึ ล้าน, เอ ถึง แซด, ก-ไก่ ถึง ฮ-นกฮูก, จังหวัดต่างๆ ครบ 77 จังหวัด,
สีตา่ งๆ, หน่วยวัดต่างๆ และเสียงอืน่ ๆ อีก
• สามารถสัง่ งานโดยกำหนดเลขลำดับของเสียงโดยตรงได้ เช่น “ สวัสดีคะ่ ”, “ ยินดีตอ้ นรับค่ะ ”
• สามารถรับข้อมูลเป็นตัวเลข ตัวอักษร โดยตรง และพูดออกมาเป็นเสียงนัน้ ๆ เช่น “ เอ-บี-ซี-หนึง่ -สอง-สาม ” ได้
• สามารถรับข้อมูลตัวเลข และอ่านออกมาเป็นมูลค่าได้ เช่น “ สามพัน-หนึง่ ร้อย-ห้าสิบ-สอง ” ได้
• สามารถรับข้อมูลตัวเลข และอ่านออกมาเป็นค่าเงินได้
• สามารถรับข้อมูลตัวค่าเวลา และอ่านออกมาเป็นค่าเวลาได้ เช่น “ เวลา-สิบสองนาฬิกา-ยีส่ บิ ห้านาที-สามสิบแปดวินาที ” ได้
• มีขว้ั ต่อไฟเลีย้ งบอร์ด 5-12VDC ได้ 2 ทาง คือ
- JACK DC 2.5 mm. (สามารถใช้รนุ่ ET-SWITCHINGADAPTER 12V 0.5A TYPE J ราคา * 170.- ได้)
- ทางขัว้ ต่อ DB9 PIN ของ PORT RS232 ทาง PIN 9 และ PIN 5
• ขัว้ ต่อสัง่ งาน DB9 PIN ตัวเมีย โดยใช้สญ
ั ญาณ RS232 TX, RX, GND
• ขนาดตัวกล่อง 7.5 x 2.5 x 5 cm.
• ชุด ET-REMOTE AUDIO ... ประกอบด้วย
1. ตัวบอร์ดพร้อมกล่อง ET-REMOTE AUDIO
2
3 CD-ROM
2. สายต่อ ET-CABLE RS232 9 PIN M ใช้ตอ่ จากชุด ET-REMOTE AUDIO ไปยังขัว้ 4 PIN 1
RS232 ของบอร์ด CONTROL ต่างๆ ของทาง อีทที ี ได้โดยตรง
3. แผ่น CD-ROM คูม่ อื และโปรแกรม
OPTION ซือ้ เพิม่ เติม

ET-SWITCHING ADAPTER 12V 0.5A TYPE J * 170.- SERIAL CABLE DB-9 M/F 1 M
(A-AP-A-00057)

บริษัท อีทีที จำกัด

ETT CO., LTD.

INPUT:100 - 240VAC
OUTPUT:12VDC 0.5A
โดยจะเป็นขัว้ แบบ Femail Jack 2.5 mm.
ขั้วในเป็นลบ ขั้วนอกเป็นบวก

(A-CB-A-00022)

* 90.-

สายต่อ DB9 PIN หัวท้าย ใช้ในกรณีจะต่อ ET-REMOTE
AUDIO ไปเข้ายัง RS232 PORTของเครือ่ งคอมพิวเตอร์

Tel : 02-7121120
Fax : 02-3917216
* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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