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LÖSNINGEN HETER LISTENTALK

ENKEL. MOBIL. GRUPPKOMMUNIKATION.
ListenTALK är en enkel och ändå kraftfull gruppkommunikationslösning som passar
perfekt för personlig lyssning, hörhjälp, språktolkning, guidade turer, gruppträning
och mycket mer. Inga sladdar, ingen komplicerad installation och inga bekymmer.
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TILLÄMPNINGSOMRÅDEN
Guidade turer • Gruppträning • Tolkning • Rättssalar • Skolor • Företag

HUR LISTENTALK FUNGERAR

ENVÄGSKOMMUNIKATION

ListenTALK gör gruppkommunikationen enkel och kostnadseffektiv.
Gruppledare och presentatörer kan sätta upp systemet för envägseller tvåvägskommunikation baserat på gruppens behov.

ListenTALK levererar klart ljud direkt till
lyssnaren, vilket gör det alternativa envägs-

TVÅVÄGSKOMMUNIKATION

läget perfekt för personer med hörapparat.

Ledare kan enkelt och flexibelt
konfigurera sina grupper på språng
med ett av två kommunikationslägen.
Deltagarna kan svara direkt till enbart
ledaren eller till hela gruppen.

TOLKNINGSLÄGE
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Språktolkar kan höra källspråket och simultantolka till ett obegränsat antal deltagare från
en ListenTALK-enhet och ett headset utan krav på ytterligare utrustning.
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STÖDJER ALLA TYPER AV TOLKNING
Konsekutivtolkning • Simultantolkning • Relätolkning • Visktolkning
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LISTENTALK SÄNDTAGARE & MOTTAGARE

KOMMUNICERA TYDLIGT OCH EFFEKTIVT
ListenTALK är ett komplett kommunikationssystem för en rad olika användningsområden.

Headset-uttag
Välj headset/hörlurar utefter
ljudvolymen i lokalen eller
använd valfritt mobilheadset

Ledarclips
Utse ledare med ett klick

Inbyggd mikrofon
Aktiv när någon annan
mikrofon inte upptäckts

LK-1

Transceiver

Touch-knappar
Ändrar snabbt deltagarläge
och parar ihop enheter

Talknapp
Används för att
kommunicera

USB-port
Ladda och programmera
enheter individuellt
eller i grupp via
dockningsstationen

LKR-11

LKR-12

Envägskommunikation

Envägskommunikation

Hopparning via NFC

Volymkontroll

Volymkontroll

Batteriindikator med LED

Receiver PRO

OLED-skärm

Receiver BASIC

LISTENTALK TILLBEHÖR

LISTENTALK DESIGNADES MED FOKUS PÅ FLEXIBILITET.
ETT SYSTEM, MÅNGA MÖJLIGHETER.
Addera funktionalitet genom olika tillbehör och konfigurationsalternativ,
så att lösningen passar behoven i just din ljudmiljö.

Headset för alla miljöer
Tyst ljudmiljö

Normal ljudmiljö

Bullrig ljudmiljö

LA-451

LA-452 / LA-453

LA-454 / LA-455 / LA-456 *NRR-klassad

Tillgängliga tillbehör
LA-435 AAA-batterifack

LA-444 Skyddsfodral

Perfekt för bärbara system eller som en
backuplösning − snabbt och enkelt kan
sändtagare/mottagare användas med
AAA alkaliska batterier istället för li-jonbatterier vid behov.

Ger ökat skydd och enklare
hantering av din ListenTALK
sändtagare (LK-1). Ett alternativt
ledarclips och bärbart bältesclips
medföljer.

LA-436 Sladd för mikrofon
eller hörlurar

LA-445 Halsband

Delar upp ListenTALK:s headsetuttag till en
extern mikrofoningång och en headsetutgång
(TS till TRRS Mikrofonadapter). Perfekt när
du vill ansluta till en extern ljudkälla såsom
en inspelningsenhet eller ett ljudsystem i ett
konferensrum, klassrum eller lektionssal.

Sju olika färger finns att tillgå
för att på ett enkelt sätt kunna
organisera grupper med flera olika
språk och/eller gruppbeteckningar
(standardfärgen är svart).

LA-449 Mobiltelefonkabel
LA-437 Mix-kabel för linje/headset
ListenTALK-enheten (LK-1) med ett ledarclips
installerat, kan anslutas till en andra ljudkälla så
att ledaren till exempel kan spela upp musik eller
förinspelat ljud för att förbättra upplevelsen.

Addera en deltagare via mobiltelefon till
gruppen. Plug-and-play-anslutning till
mobiltelefoner för ljud in och ut.
Anslut till en mobiltelefon för att ringa
en “expert” eller gästpresentatör.

KOM IGÅNG MED LISTENTALK

Med rätt tillbehör ger ListenTALK dig möjligheten att kommunicera på bästa sätt i alla miljöer.
Systemet kan konfigureras för envägs- och tvåvägskommunikation, små och stora ytor, tysta
och livliga ljudmiljöer, och på så sätt flexibelt anpassas efter olika behov.

1

Behöver du envägs- eller tvåvägskommunikation
eller använder du ListenTALK för tolkning?
LK-1 Transceiver är själva grunden i ett ListenTALK-system. Börja med en LK-1 och
lägg till ytterligare sändtagare för att kunna addera fler ledare och möjliggöra för
tvåvägsfunktionalitet eller lägg till fler mottagare för envägskommunikation.

2

LK-1

ListenTALK Transceiver, en enhet som både kan sända och ta emot ljud, konfigurerad för tre
deltagarlägen (envägs- och tvåvägskommunikation samt språktolkning), programvara ingår

LKR-11

ListenTALK Receiver PRO, endast mottagare med liknande funktionalitet som LK-1, inklusive touchknappar för menyhantering, hopparning via NFC och möjlighet att namnge grupper via programvaran

LKR-12

ListenTALK Receiver BASIC, endast mottagare med enbart grundläggande funktionalitet,
inklusive volymkontroll och LED-lampa som visar batteristatus

Välj ditt headset
Tyst miljö

LA-451

Hörsnäcka med bommikrofon

Normal
miljö

LA-452

Monoheadset med bygel och bullerdämpande bommikrofon

LA-453

Stereoheadset med bygel och bullerdämpande bommikrofon

LA-454

Hörselkåpor med inbyggda hörlurar och bullerdämpande bommikrofon, för produktion/interkom

Livlig miljö* LA-455

Hörselkåpor med inbyggda hörlurar och bullerdämpande bommikrofon, för säkerhetshjälmar

LA-456

3

Alla enheter levereras
med ett laddningsbart
Li-ion-batteri, ett
halsband och
en LA-401 hörsnäcka
som standard.

Skyddande öronsnäckor med mikrofon

Välj laddningsalternativ och andra tillbehör
LA-480

Dockningsstation 16 för hopparning, programmering, laddning och förvaring

LA-481

Bärbar väska som innehåller en inbyggd dockningsstation 16

LA-482

Dockningsstation 4 för hopparning, programmering, laddning och förvaring

LA-423

4-portars USB-laddare

LA-435

Batterifack för AAA-batterier

LA-436

Adapterkabel för mikrofon/hörlurar

LA-437

Mix-kabel för linje/headset. Gör så att en ListenTALK-ledarenhet kan ansluta och mixa en
linjeingång för att lägga till musik eller förinspelat innehåll som förbättrar upplevelsen.

LA-444

Skyddsfodral (obs. skyddar inte framsidan)

LA-446

Kabelhanteringsficka (för användning tillsammans med halsbandet)

LA-448

D-ringar i metall (50 st), för användning tillsammans med egna halsband

LA-449

Kabel för att ansluta till mobiltelefon eller dator
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