HearMe Tour Guide System
TRÅDLÖS PERSONLIG GUIDE

HearMe Tour Guide trådlöst system för guidade rundturer
Detta system är ett enkelt sätt att erbjuda en bra hörbarhet för turistgrupper, fabriksrundturer, utflykter
utomhus, utbildning för nyanställda, tolkar, konferenser och mässor. HearMe är en användarvänlig
lösning som utformats speciellt för gruppledare och guider för att erbjuda förstklassiga rundturer med
trådlös teknologi. Många av oss har erfarenhet av svårigheten att höra och förstå gruppledare eller guider
under rundturer. Gruppmedlemmarna försöker nå en position tillräckligt nära för att kunna höra vad som
sägs. Gruppledare som kommunicerar med sin grupp har ofta inget alternativ utan måste höja sin röst
för att deras berättelse ska kunna höras. HearMe erbjuder ett trådlöst system med högkvalitets digitalt
ljud som tillåter en normal samtalston i kommunikationen med gruppen under rundturen. Gruppledaren
kan prata till hela gruppen som om de var inom en armlängds avstånd.
Bärbara sändare och mottagare

Digitalt störningsfritt ljud

Fördelar

De trådlösa enheterna har en lysdiod
och en LCD display för kanalval och
låg batterinivå. Valfritt antal mottagare
kan användas till en sändare oavsett
om din grupp är 5 eller 100 deltagare.
Den trådlösa sändaren skickar ut din
röst via en headsetmikrofon och i en
normal samtalston. Upp till 16 sändare
kan användas samtidigt för rundturer
på flera språk.

HearMe systemet erbjuder 80 kanaler
med digital radioöverföring och ger
rent och klart ljud utan störande oljud,
bakgrundsbrus, eko eller överhörning
mellan radiokanaler. Sändaren har
en AUX ingång för att spela upp
förinspelade kommentarer eller musik.
Räckvidden är upp till 70 meter utomhus
och upp till 50 meter inomhus i optimala
förhållanden.

+ 80 kanaler med digital radioöverföring
+ AUX ingång
+ Slitstark och lätt
+ Enkel att använda
+ Upp till 16 levande guider samtidigt
+ Räcker hela dagen utan laddning
+ Samtidig laddning för 25 eller 50
enheter

Praktisk förvaring med laddning

Tillämpningar

HearMe levereras med en bärbar väska
för 25 enheter eller en rackmonterad box
för 50 enheter och båda har samtidig
intelligent laddning för alla enheter.

Promenadturer, guidade rundturer och
utflykter, fabriksrundturer, bussturer,
båtturer, tågresor, klassrum, tolkar,
mässor och konferenser.
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Trådlös sändare

Trådlös mottagare

Väska för 25 enheter

Box för 50 enheter

• Högkvalitativ, slitstark och
lätt trådlös kroppsburen
sändare
• Headset mikrofon eller
mikrofon mygga kan väljas
till sändaren
• Systemet stödjer flera
guider - upp till 16 levande
guider kan prata samtidigt
på olika kanaler för
personlig kommunikation
med rundturens besökare
• Lättanvänd kanalväljare för
80 digitala kanaler
• AUX ingång för extern
ljudkälla
• LCD display
• Lysdiodindikator
• Strömsparläge
• Laddningsbara batterier
• Räcker för en hel dags
användning utan laddning

• Högkvalitativ, slitstark och
lätt trådlös mottagare
• Lättanvänd språkväljare
för flerspråkiga trådlösa
rundturer
• Inkluderar hörlurar för
optimal prestanda
• Lättanvänd kanalväljare för
80 digitala kanaler
• Berikar den lyssnande
besökarens upplevelse
• LCD display
• Lysdiodindikator
• Strömsparläge
• Laddningsbara batterier
• Räcker för en hel dags
användning utan laddning
• Tillbehör för besökare med
hörselskada eller nedsatt
hörsel

• Högkvalitativ och slitstark
laddningsväska med fack
för 25 enheter
• Samtidig laddning för alla
25 enheterna
• Intelligent underhållsladdning

• Högkvalitativ och slitstark
box för rackmontage med
fack för 50 enheter
• Samtidig laddning för alla
50 enheterna
• Intelligent underhållsladdning

Mikrofon med bom, headset

Mikrofon, ”mygga”
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