
Snakke med selvtillit 
Micro Voice Stemmeforsterker

Micro Voice Stemmeforsterker er perfekt for deg som har 
en svak eller anstrengt stemme, og for deg som stadig 
bruker stemmen kraftig. 

Micro Voice Stemmeforsterker er designet slik at du, 
uansett om du er rekonvalesent etter en operasjon eller 
har en mer permanent skade på stemmebåndene, får 
uttrykt deg høyt og tydelig uten å anstrenge deg eller 
skade stemmen ytterligere. 

Micro Voice Stemmeforsterker gir deg trygg kontroll over 
stemmevolumet i støyende omgivelser, til grupper av 
personer, innendørs og utendørs.
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MICRO VOICE STEMMEFORSTERKER LEVERES 
KOMPLETT MED  
 
lader, belteklips og midjebelte, brukermanual, én valgt 
mikrofon. 
 
TEKNISKE SPESIFIKASJONER 
 
Mål:  122 x 67 x 32mm 
Vekt:  210g 
Ut/innganger:  3.5mm mono input,  
  3.5mm stereo output. 
Batteri:  Integrert oppladbart batteri 
  40timmar aktiv 200t standby                     

ALT DU ØNSKER FRA EN STEMMEFORSTERKER

På bakgrunn av brukernes tilbakemeldinger har vi forbedret 
lydkvaliteten, slik at du får en høy og tydelig stemme med 
redusert forvrengning og feedback.

I tillegg til at batteriet er raskt å lade, har det nå også ekstremt 
lang levetid, så du ikke behøver å bekymre deg for om det er 
ladet hver gang du går ut.

ENKEL Å BRUKE

Vi har inkludert bare de funksjonene du trenger og har 
beholdt en intuitiv og enkel betjening - det er bare å slå den 
på og begynne å snakke i mikrofonen. De fargede LED-
indikatorene viser hvilken modus den står i. 

DESIGNET FOR DIN HVERDAG

Med sitt diskret og kompakte, svarte etui, er 
Micro Voice Stemmeforsterker lett og mobil 
nok til at du kan bære den på deg eller ha den 
med deg.Mute-funksjonen gjør at du kan gå 
over til å snakke privat med dem som er nær-
mest, uten at du trenger å slå av forsterkeren.

KAN TILPASSES NETTOPP DIN LIVSSTIL

Velg blant mikrofoner av høy kvalitet; en AVI hodesettmikrofon; en 
diskret jakkeslagmikrofon som kan klipses fast på klærne, eller en 
transdermal mikrofon som plasseres nær strupen - designet for å 
oppfatte også en svært svak stemme. Det er også mulig å bruke 
lydutgangen til å plugge i en ekstern enhet, f.eks. en høyttaler.
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