
Prata med självförtroende 
Micro Voice

Micro Voice är perfekt för dig med svag eller ansträngd 
röst, eller för dig som ofta använder din röst intensivt. 

Om du återhämtar dig efter en operation, eller har mer 
bestående skador på stämbanden, hjälper röstförstärkaren 
dig att tala högt och tydligt utan att rösten ansträngs 
eller skadas ytterligare. 

Med Micro Voice kan du tryggt styra röstvolymen i bullriga 
miljöer, t.ex. när du talar inför större grupper, både inomhus 
och utomhus.

Art. nr. 462230



MIKROFONALTERNATIV

Headset svart (ingår)
Art nr: 462206

Headset justerbart (tillval)
Art nr: 462201

Myggmikrofon (tillval)
Art nr: 0629036

Strupmikrofon (tillval)
Art nr: 462203
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MICRO VOICE LEVERERAS MED

Laddare, svart headset, midjebälte, halsrem och 
bruksanvisning.

 
TEKNISK INFORMATION 

Storlek:  122 x 67 x 32mm
Vikt:  210g
Ut/ingång:  3.5mm stereo,  
  3.5mm mono.
Batteri:  Integrerat laddningsbart batteri  
  40 timmar aktivt, 200 timmar standby

ALLT DU BEHÖVER FRÅN EN RÖSTFÖRSTÄRKARE

Micro Voice har en utmärkt ljudkvalitet, vilket ger 
dig en hög, tydlig röst med minskad distorsion och 
rundgång.

Batteriet går fort att ladda och har extra lång hållbarhet. 
På så sätt behöver du inte oroa dig för om enheten 
är laddad varje gång du går ut.

LÄTT ATT ANVÄNDA

Vi har endast tagit med de funktioner du behöver för 
enkel och intuitiv användning – det är bara att sätta 
på röstförstärkaren och tala i mikrofonen. De färgade 
lysdioderna visar vilket läge enheten befinner sig i.
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DESIGNAD FÖR DIN VARDAG

Micro Voice har ett diskret svart hölje i kompakt format 
och är lätt att ha på sig eller hålla i.

Tack vare mutefunktionen kan du fortsätta att prata 
privat  med  dem  intill  dig  utan  att  stänga  av  förstärkaren. 

SKRÄDDARSYDD FÖR DIN LIVSSTIL

Röstförstärkaren levereras med ett kvalitetsheadset 
(AVI). Som tillval erbjuds ett justerbart headset, 
en diskret myggmikrofon att fästa i kläderna och 
en strupmikrofon som placeras nära halsen och 
plockar upp svaga ljud. Det går också att använda 
ljudutgången för att ansluta till en extern enhet som 
t.ex. en högtalare.

Headset Strupmikrofon Myggmikrofon


