PRODUKTBLAD
TALFÖRSTÄRKARE
FLEXITAL - 2

Flexital-2 är ett flexibelt trådlöst talförstärkarsystem.
•

Flexital-2 är speciellt utvecklat för lärare som önskar en bättre hörbarhet i klassrummet .

•

Med Flexital-2 får man en behaglig ljudbild även längst ner i klassrummet .

•

Det går att ansluta obegränsat antal högtalare vilket medför att systemet kan anpassas
till olika storlekar av lokaler.

•

Flexital-2 passar utmärkt att använda utomhus vid ex friluftsdagar

•

Flexital-2 består av 1st sändarenhet, 1st högtalare med förstärkare , naksetmikrofon ,
laddningsbara batterier och laddare samt förvaringsväska .

•

Flexital-2 är ett flexibelt system som går att bygga ut med extra mottagare för anslutning till
hörlurar. Mottagaren kan även anslutas till befintliga ljudanläggningar i ex gymnastiksalar.

•

Naksetmikrofonen är enkel att bära och väger endast 13 gr.

•

Flexital-2 är batteridriven och kan enkelt placeras i klassrummet.

•

Flexital-2 levereras i en smidig väska som är enkel att hantera .

•

Flexital-2 är godkänd av försäkringskassan som handikapp hjälpmedel
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Komplett högtalare med mottagare och förstärkare.
Det går att ansluta obegränsat antal högtalare
Till en sändare

Sändaren placeras lämpligtvis i
byxlinningen

Det går bra att använda naksetmikrofonen
i kombination med glasögon

vid behov kan antennen vikas

Sändare
Med 16 olika
freqvenser

Naksetmikrofon

Tillbehör:
Flexital-2 går att kombinera med flertal tillbehör , det medför att den blir flexibel och
användbar i flera applikationer .
Mottagare:
Denna mottagare går att ansluta till hörlur
Och är till stor hjälp för barn med nedsatt hörsel
Elever med koncentrationsproblem har haft stor hjälp av att
använda hörlur . De har fått bättre fokus på vad läraren
Förmedlar . Vi har flera utvärderingar som styrker detta .

Extra högtalare:
Det går att ansluta obegränsat med högtalare vilket
medför att systemet kan anpassas till lokalens storlek
och behov av ljudförstärkning .

LEVERANTÖR:
Xena Medical AB
Indusribyn
360 43 ÅRYD

Mottagaren kan även anslutas till andra ljudsystem ex
befintlig ljudanläggning i gymnastiksal.
Mottagaren har laddningsbara batterier och laddare

Handmikrofon:
Den lilla mikrofonen kan anslutas direkt till sändaren
Och eleverna kan använda den som en trådlös
handmikrofon . Detta är användbart vid ex
elevpresentationer för hela klassen
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