Nag³oœnienie dla osób
niepe³nosprawnych
Pêtle indukcyjne
dla s³abos³ysz¹cych
Zadbaj, aby osoba z aparatem s³uchowym
us³ysza³a to, co chcesz jej przekazaæ,
nie tylko g³oœno,
ale i wyraŸnie

Profesjonalne instalacje pêtli indukcyjnych
do obszarów o ró¿nej wielkoœci

jpg


dla studentów i s³uchaczy do auli i sal wyk³adowych na uczelni

dla widzów na widowni w teatrze, kinie lub w filharmonii

dla kibiców na trybunach stadionów i hal widowiskowo-sportowych

dla wiernych do koœcio³ów i innych miejsc kultu

dla pasa¿erów w poczekalni na dworcu i na peronach

Cechy wyró¿niaj¹ce nasze instalacje

NORMA
EN 60118-4


starannie projektowane na podstawie przeprowadzonych wizji lub testów

potwierdzone przy zastosowaniu obliczeñ lub symulacji komputerowych

wykonane lub nadzorowane przez doœwiadczonych instalatorów

regulowane przy u¿yciu profesjonalnych urz¹dzeñ

certyfikowane zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ norm¹ EN 60118-4

objête d³ugoletni¹ gwarancj¹ producenta na sprzêt (nawet do 5 lat!)
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Rozwi¹zania przenoœne dla wielu s³uchaczy

eleganckie i praktyczne wykonanie zestawu

obszar pokrycia a¿ do 150 m kw.

dostêpne ró¿ne wersje wyposa¿enia

mo¿liwoœæ pod³¹czenia do istniej¹cego systemu nag³oœnienia

opcjonalne zintegrowane mikrofony bezprzewodowe dorêczne/nag³owne

odbiornik pêtli (tester) w zestawie

Stacjonarne zestawy do obs³ugi indywidualnej

wysoka jakoœæ wykonania i niezawodnoœæ urz¹dzeñ

dostêpne wersje z mikrofonem na gêsiej szyjce lub na szybê

regulacja tonów niskich i wysokich

regulacja pr¹du pêtli (g³oœnoœci i zasiêgu pêtli indukcyjnej)

wygodne akcesoria do monta¿u (m.in. mata pêtli i uchwyt wzmacniacza)

kilka wejœæ sygna³u audio (dla pod³¹czenia wielu Ÿróde³ sygna³u)

dwa wyjœcia pêtli dla pe³nej swobody instalacji w trudnych warunkach

Przenoœne pêtle do punktów obs³ugi
³atwa obs³uga


lekka konstrukcja wygodna przy czêstym przenoszeniu

tanie rozwi¹zanie do obs³ugi wielu kolejnych petentów przy ró¿nych
stanowiskach lub klientów odwiedzanych przez akwizytorów i poœredników

Zestawy domowe

dostêpne ró¿ne wersje okablowania, dostosowane do indywidualnych

potrzeb klienta (mata na fotel, przewód dooko³a sofy, przewód do pokoju)

dostêpne ró¿ne wersje wzmacniaczy w tym wyj¹tkowe rozwi¹zanie dla
wymagaj¹cych klientów - wzmacniacz z automatyczn¹ regulacj¹

Zestawy FM

rozwi¹zanie wielofunkcyjne
©
jako element nag³oœnienia (mikrofony bezprzewodowe)
©
jako system do t³umaczeñ symultanicznych i audiodeskrypcji
©
jako technologia wspomagania s³yszenia czyli rozwi¹zanie dla

inwestorów, u których instalacja pêtli jest niemo¿liwa

dostêpne urz¹dzenia stacjonarne i kieszonkowe na baterie

dostêpne ró¿ne rodzaje mikrofonów (dorêczne, krawatowe, nag³owne)

Wypo¿yczamy sprzêt na konferencje i inne imprezy okolicznoœciowe
z mo¿liwoœci¹ instalacji tymczasowej
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