Nie ma
potrzeby
krzyczeć...

Pomocnik Słuchania
system wycieczkowy

Pomocnik Słuchania system wycieczkowy

Bezprzewodowy, Przenośny System Słuchania FM

MUZEA
ELEKTROWNIE

GALERIE

SZKOLENIA

FABRYKI

Jeśli podczas
prezentacji nie słychać
mówcy, to uczestnicy
wycieczek i grup
zwiedzających bardzo
szybko rozpraszają swoją
uwagę i zaczynają się nudzić.
Możesz być pewny, że Twoi goście
usłyszą wszystko jeśli skorzystają z
Pomocnika Słuchania - wycieczkowego
bezprzewodowego systemu Williams Sound.

UZYJ GO WSZĘDZIE
Pomocnik Słuchania likwiduje problem dźwięków
zakłócających w otoczeniu i łatwo pokonuje odległości
między uczestnikami prezentacji a prowadzącym
(przewodnikiem).
Używaj tego systemu w fabrykach, muzeach,
elektrowniach, ogrodach zoologicznych i na
wycieczkach oraz we wszystkich miejscach, w których
w których przeprowadza się prezentacje w ruchu.

UŁATWIA WSZYSTKIM
ŻYCIE
Pomocnik Słuchania
oszczędza głos mówcy
i jednocześnie nie pozwala
na to aby sama prezentacja
zakłócała spokój innym.
Jest to zgodne
zaleceniami konwencji
zdrowotnej dotyczacej
wspomagania słyszenia.

DZIAŁA JAK RADIO
Prowadzący posiada kieszonkowy nadajnik radiowy
wyposażony w mikrofon nagłowny. Publiczność ma
do dyspozycji przenośne mini-odbiorniki wraz ze
słuchawkami, dzięki czemu wszyscy, nawet ci w
ostatnim rzędzie słyszą mówcę komfortowo i
bardzo wyraźnie.

JEDNOCZEŚNIE TŁUMACZENIE JĘZYKÓW
Oprócz powyższej funkcji nasz Pomocnik Słuchania
może również pełnić rolę systemu do
jednoczesnego tłumaczenia języków. Można go
zatem określić mianem najbardziej przenośnego
Tłumacza Języków.

Bezprzewodowy, Przenośny System Słuchania FM

Pomocnik Słuchania system wycieczkowy
ŁATWY W UŻYTKU
Ten przenośny, bezprzewodowy system nie wymaga
żadnej instalacji. Praca na dystansie 30 – 90 m, zależy
jedynie od sposobu obsługi oraz od regulacji poziomu
wyjściowego. Pracuje bez względu od liczby
uczestników pod warunkiem, że każdy z nich posiada
mini-odbiornik.

DOSTOSUJ SWÓJ SYSTEM
Każdy zamawiający system Pomocnika Słuchania
ma do wyboru różne typy słuchawek, mikrofonowy
zestaw nagłowny oraz baterie lub akumulatorki i
ładowarkę do nich.
Możesz zatem dowolnie konfigurować system
odpowiednio do wymogów i potrzeb.

Bezprzewodowy, Przenośny System
Słuchania FM
NADAJNIK FM model TGS T1
Wymiary
Waga
Kolor i materiał
Obudowa
Zasilanie
Mikrofon

:
:
:
:
:

92 mm x 60 mm x 22 mm)
125 g wraz z bateriami
niebieski neptun
odporny na upadek polipropylen
dwie alkaliczne 1,5V (AA) lub
akumulatorki Ni-Cad
: nagłowny, typu „noise cancelling”

ODBIORNIK model TGS R1
Wymiary
Waga
Kolor i materiał
Obudowa
Zasilanie

TGS R1
Odbiornik ze słuchawkami

TGS T1
Nadajnik z mikrofonem nagłownym

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIE
• kieszonkowy nadajnik (1)
• futerały z mocowaniem do paska (7)
• nagłowny mikrofon (1)
• elegancka walizka (1)
• kieszonkowe mini-odbiorniki (6)
• baterie 1,5V – paluszki (14)

: 92 mm x 60 mm x 22 mm)
: 130 g wraz z bateriami
: niebieski neptun
: odporny na upadek polipropylen
: dwie alkaliczne 1,5V (AA) lub
akumulatorki Ni-Cad

