AUDIO GUIDE SYSTEM
PERSONLIG GUIDE

Bärbar personlig guide för egen rundvandring
AudioConexus bärbara Audio Guide är en del i ett lättanvänt, tekniskt avancerat och skalbart ljudsystem
för användning på museum, utställningar, mässor eller liknande. Denna handhållna ljudspelare har ljud
i CD kvalitet, tangentbord, två stereo hörlursuttag och en högtalare, idealiskt för två personer som delar
en enhet. Enheten är skalbar upp till 32 språk eller ämnen, där varje språk eller ämne kan ha upp till 950
ljudfiler. Audio Guide är designad för bästa möjliga besöksupplevelse, vilket ger besökaren möjlighet att
välja det mer sociala högtalarljudet eller det mer intima hörlursljudet.
Ett perfekt sällskap

Fri programvara

Fördelar

Audio Guide gör det enkelt att skapa,
leverera
och
dela
engagerande
rundturer med ljudkommentarer. Den är
enkel att använda för alla åldersgrupper
och levererar digitalt ljud med hög
kvalitet. Besökarna kan spela, pausa
och stoppa ljudet när de vill. Två
personer kan dela en enhet och den
kan användas 10 timmar kontinuerligt
på en full laddning.

Ingen kostnad för programvara och inga
återkommande licensavgifter. Detta
betyder att du kan uppdatera och ändra
ditt innehåll i rundturen så ofta du vill.
Med programvaran kan flera enheter
uppdateras samtidigt när de sitter
i laddningsstationen, vilket gör det
mycket enkelt att byta ut rundturer eller
att bara byta ut en ljudfil inför nästa dag.

+ Fri programvara, inga avgifter
+ Ljud med CD kvalitet med hörlurar
+ Upp till 32 språk och ämnen
+ Två hörlurar, en enhet
+ Räcker hela dagen på en laddning

Tillgänglighet för hörselnedsatta

Lätt att ändra innehåll

Med ett ljud i CD kvalitet och en
ansluten hörslinga (tillval), kan en bättre
tillgänglighet erbjudas. Fullt kompatibel
med hörselhjälpmedel som T-switch
eller induktionsslingor, gör att även
hörselnedsatta besökare får en bättre
upplevelse.

Vill du erbjuda dina rundturer på åtta
språk och med två ämnen? Skapa din
rundtur så lång som du vill och välj att
utöka den när du behöver det. Audio
Guide har utrymme för 32 språk eller
ämnen och med vardera 950 ljudfiler,
vilket möjliggör för framtida utökning.
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Audio Guide

Laddstation 10 fack

Laddstation 50 fack

Programvara

• Högkvalitativ, slitstark och
lätt handhållen ljudspelare.
• Tangentbord med play,
paus, stopp, On/Off och
knapparna 0-9.
• Lysdiodindikator:
Grön: Power On
Grön blink: Ljud spelas
Röd: Dåligt laddat batteri.
• Upp till 32 språk eller
ämnen.
• Upp till 950 ljudfiler för
varje språk eller ämne.
• MP3 filformat för ljudfiler.
• Inbyggd högtalare.
• Två hörlursuttag.
• Uppdateras via laddstation.
• Laddningsbara AA
batterier.
• Laddas i laddstation på 3
timmar.
• Räcker 10 timmar på en
laddning.
• Storlek: 235 x 59 x 28 mm
• Vikt: 180 gram

• Högkvalitativ och slitstark
laddstation med 10 fack.
• Överskådlig design ger
snabb utdelning och
insamling av enheter.
• USB anslutning till PC.
• 220V adapter.
• Enheterna laddas på 3
timmar.

• Högkvalitativ och slitstark
laddstation med 50 fack.
• Överskådlig design ger
snabb utdelning och
insamling av enheter.
• USB anslutning till PC.
• 220V adapter.
• Enheterna laddas på 3
timmar.

• Fri programvara för
Windows PC.
• Enkelt att skapa, ändra och
uppdatera enheterna.
• MP3 filformat för ljudfiler
• USB uppdatering till
laddstation.
• Upp till 32 språk eller
ämnen för rundturer.
• Upp till 950 ljudfiler för
varje språk eller ämne.

Tillbehör
• Hörslinga
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