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REIMAGINE 
WIRELESS 
LISTENING



Varför EVERYWHERE?

DET ÄR ENKELT

TV-LJUD VÄNTRUMHÖRHJÄLP

Ladda ned den 
kostnadsfria appen 
Listen EVERYWHERE

Anslut till 
lokalens trådlösa 

nätverk

Välj den kanal  
du önskar

Listen EVERYWHERE är en förstklassig wifi-lösning för restauranger, gym, 
hotell, sportbarer, hörsalar, högskolor och många andra platser.

Listen EVERYWHERE strömmar högkvalitativt ljud direkt till användarnas 
egna mobiltelefoner via en kostnadsfri app.



REIMAGINE WIRELESS LISTENING

Med Listen EVERYWHERE kan du enkelt och 
kostnadseffektivt erbjuda hörhjälp, tolkning och 
ljudströmning från många olika rum/kanaler till 
användarnas egna mobiltelefoner.

Listen EVERYWHERE använder lokalens 
befintliga trådlösa nätverk, har extremt 
låg latens och kapacitet att nå tusen 
användare per server.

Svenska TV1Engelska TV2Mandarin TV3Spanska TV4

HÖRHJÄLP TOLKNING TV-LJUD FRÅN FLERA SKÄRMAR

• Församlingslokaler
• Konferensanläggningar 
• Skolor

• Restauranger 
• Sportbarer
• Studentföreningar

Mixer

• Församlingslokaler
• Teatrar 
• Arenor

Server LW-100P-02 Server LW-200P-04 Server LW-200P-04 



DEN ANPASSNINGSBARA LISTEN EVERYWHERE-APPEN

Med Listen EVERYWHERE-appen kan ditt företag 
branda och anpassa sitt system fullt ut

Ladda ned appen & prova demon på: www.listeneverywhere.com 

Klicka på kanalerna, annonserna, erbjudandena och pdf:erna för att se och höra som om det vore live.

Starta appen

Välj ”About” i menyn

Sätt på ”Enable Demo Mode”

Välj ”Venue scan”

Appens funktioner

Text-banners
Text-rutor där du 
snabbt och enkelt kan 
lägga in uppdaterat 
innehåll.

Anpassat innehåll
Länkar till hemsidor, 
evenemangsplaner, 
pdf:er och annat 
anpassat innehåll.

Välkomstannons eller film
Det här är det första kunderna 
ser när de öppnar appen. Du kan 
ställa in hur många sekunder din 
välkomstannons eller film ska 
visas innan den kan hoppas över.

Svepbara 
marknadsföringsbanners
Ladda upp annonser, 
kuponger, erbjudanden eller 
speciella eventbanners där 
användaren kan klicka vidare 
till din meny, hemsida eller 
annan informationssida.

Anpassade loggor för 
kanaler
Kanalernas egna 
logotyper eller annan 
grafik gör det enkelt för 
användarna att hitta den 
kanal de vill ha.
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PRODUKTER

LW-100P-02 Server

Tillgängliga modeller LW-100P-02

Antal kanaler 2 mono, 1 stereo

Antal samtidiga användare 1000

Latens
iPhone – 40ms-120ms
Android – 40ms-120ms

Ljudanslutning Terminalblock/RCA

Strömmatning 5 VDC, 4A

Kontakttyp Nordamerika, EU, Storbritannien, Australien

LW-200P Servers

Tillgängliga modeller LW-200P-04, LW-200P-08, LW-200P-12, LW-200P-16

Antal kanaler
Mono: 4, 8, 12, 16
Stereo: 2, 4, 6, 8

Antal samtidiga användare 1000

Latens iPhone – 40ms-120ms 
Android – 40ms-120ms

Ljudanslutning Terminalblock

Strömmatning 5 VDC, 4A

Kontakttyp Nordamerika, EU, Storbritannien, Australien

 LW-100P

LW-200P



SYSTEMKONFIGURATION

Listen Technologies wifi-produkter kan enkelt konfigureras för att uppfylla behoven på alla 
tänkbara platser för många olika typer av applikationer.  

       Hur många kanaler behöver du

       Hur många samtidiga användare förväntar du dig vid en viss tidpunkt

Informationskit
Låt dina kunder få veta att Listen EVERYWHERE finns i lokalen

Innehåller   • (100) Informationskort  • (2) Fönsterdekaler  • (2) Affischer  • (2) Bordspratare

*Kundanpassade lösningar för större lokaler, såsom inomhusarenor eller platser 
med fler användare, kan erbjudas på begäran. Skicka ett mejl till listeneverywhere@

listentech.com för information.
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Listen EVERYWHERE LW-100P-02 LW-200P-04 LW-200P-08 LW-200P-12 LW-200P-16

Antal kanaler 2 mono
1 stereo

4 mono
2 stereo

8 mono
4 stereo

12 mono
6 stereo

16 mono
8 stereo

Antal användare 1000 1000 1000 1000 1000

Ljudanslutningar Terminal 
block/RCA

Terminal 
block

Terminal 
block

Terminal 
block

Terminal 
block
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