Snakk med selvtillit
Micro Voice

Artikkelnummer: 462230

Micro Voice er perfekt for deg med svak eller anstrengt stemme,
eller for deg som ofte bruker stemmen intensivt.
Hvis du nettopp har hatt en operasjon eller har mer varige
skader på stemmebåndene, hjelper stemmeforsterkeren deg
med å snakke høyt uten at stemmen anstrenges eller skades
ytterligere.
Med stemmeforsterkeren kan du trygt styre stemmevolumet
i støyfylte miljøer, f.eks. når du snakker i større forsamlinger,
både inne og ute.

ALT DU TRENGER FRA EN STEMMEFORSTERKER
Micro Voice har en utmerket lydkvalitet. Det gir deg
en høy, tydelig stemme med mindre forvrengning og
akustisk tilbakekobling.
I tillegg til at batteriet lades raskt har det også ekstra lang
holdbarhet. Dermed trenger du ikke bekymre deg for om
enheten er ladet hver gang du går ut.
DESIGNET FOR DIN HVERDAG

LETT Å BRUKE
Vi har kun tatt med de funksjonene du trenger for enkel
og intuitiv bruk – det er bare å slå på stemmeforsterkeren
og snakke i mikrofonen. De fargede lysdiodene viser
hvilken modus enheten står i.

Micro Voice har et diskret svart deksel i kompakt format
og er lett å ha på seg eller holde i hånden.
Takket være mute-funksjonen kan du fortsette å snakke
privat med personer like ved deg uten å stenge av
forsterkeren.
SKREDDERSYDD FOR DIN LIVSSTIL
Stemmeforsterkeren leveres med et kvalitetsheadset
(AVI) og en strupemikrofon som plasseres nær halsen
og plukker opp svake lyder. Som tilvalg tilbys en diskret
myggmikrofon som festes til klærne Det er også mulig å
bruke lydutgangen for å koble til en ekstern enhet, som
f.eks. en høyttaler.

MICRO VOICE LEVERERS MED:
Lader, sort headset, strupemikrofon, midjerem,
halsrem og brukermanual.

Headset

Strupemikrofon

TEKNISK INFORMASJON

MIKROFONALTERNATIV

Størrelse:
Vekt:
Ut/inngang:
		
Batteri:

Headset sort (medfølger)
Art nr: 462206

122 x 67 x 32mm
210g
3.5mm stereo,
3.5mm mono.
Integrert ladbart batteri 40 t
aktivt, 200 t standby

Strupemikrofon (medfølger)
Art nr: 462203
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Myggmikrofon (tilvalg)
Art nr: 0629036
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