
LÖSNINGSGUIDE 

ListenTALK



2

Listen Technologies skapar lösningar som tar bort barriärer 

så att du kan erbjuda fantastiska och inkluderande upplevelser.

ListenTALK är ett bärbart envägs- eller tvåvägskommunikationssystem som passar 

perfekt för många olika situationer och platser, såsom inkluderande hörhjälp, 

guidade turer, utbildning, gruppkommunikation, språktolkning med mera.

Guidade turer Utbildning

Språk-  
tolkning

Grupp- 
kommunikation

Hörhjälp

Långa avstånd, buller och språkbarriärer 

kan göra det svårt att höra och förstå. 

Lösningen ListenTALK



Gruppkommunikation Produkter

Vare sig du håller utbildning på ett bullrigt fabriksgolv eller leder en VIP-tur 
genom anläggningen, ser ListenTALK till att ni kan kommunicera tydligt utan 
att presentatörens röst ansträngs. Säkerställ att alla deltagare kan engagera 
sig och förstå, samtidigt som de kan ställa frågor och ge direkt feedback.  

Fallstudie: Upplev ListenTALK i ett “fulfillment center” i Ohio, USA

ListenTALK förändrade hur ett “fulfillment center” i Ohio genomförde 
sina guidade turer och ökade effektiviteten genom att erbjuda en mer 
engagerande tur. 

• Gör det möjligt för deltagarna att höra i alla miljöer

• Para enkelt ihop enheter på språng med närfältskommunikation (NFC)

• Ställ frågor via inbyggd mikrofon eller headset

Guidade turer och utbildning

LK-1 
Transceiver

Ledarclips

Utse ledare med ett klick

Headsetuttag

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

USB-port

Ladda och programmera 
enheter individuellt 
eller i grupp  via 
dockningsstationen

Talknapp

Används för att 
kommunicera

Touch-knappar

Ändrar snabbt 
deltagarläge och 
parar ihop enheter

Inbyggd mikrofon

Aktiv när någon annan 
mikrofon inte upptäckts

LA-481

Bärbar väska för 
dockningsstation 16

LA-444

ListenTALK 
skyddsfodral

LA-449

ListenTALK-
kabel för att 
ansluta till 

mobiltelefon

Läs mer om hur  
ListenTALK förbättrar 
effektiviteten genom  
att se till att alla kan  
höra, förstå och delta  
i viktiga diskussioner.

LA-452

Headset med 
bommikrofon

Bullerreducerings-klassade

LA-451

Hörsnäcka med 
bommikrofon

LA-453

Stereoheadset 
med bommikrofon

LA-454

Stereohörsel-
kåpor med 

bommikrofon

LA-455

Hörselkåpor för 
industri med 
bommikrofon

LA-456

Skyddande 
hörsnäckor med 

mikrofon
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https://www.listentech.com/case-studies/vip-tours-fulfillment-center/ 


Bärbar hörhjälp

ListenTALK är en enkel och tillförlitlig bärbar lösning för hörhjälp i 
en mängd olika miljöer där det inte är möjligt att installera en fast 
tekniklösning, såsom i skolor och företagslokaler.  

Fallstudie: Upplev ListenTalk i en skola 

Läraren använder här en ListenTALK transceiver som mikrofon 
med tillhörande headset. Hörselskadade studenter bär en 
transceiver och använder sitt eget headset eller en halsslinga 
som är direkt kopplad till deras hörapparat. 

• Kompatibel med alla headset och hörsnäckor med ett  
3,5 mm standarduttag

• Uppfyller lokala regler och lagar om hörhjälp

• Underlättar för ökat samarbete och engagemang

LÄS CASET HÄR

Hörhjälp

Läs mer om  
hur ListenTALK  

bidrar till att främja  
inkludering via hörhjälp  

och språktolkning. 

LA-438

Överför ljudet direkt 
till hörapparater eller 
cochleaimplantat som 

är utrustade med 
telespole

LA-436

Adapterkabel för 
mikrofoningång/

hörlursutgång

Perfekt för att ansluta 
till ljud i rummet

LA-480

Dockningsstation 16

Enkel laddning,  
förvaring (staplingsbar), 

hopparning och 
programmering

Systemrekommendationer

• LKS-4 ListenTALK bärbart ADA-system

Detta bärbara system är lätt att transportera och förvara i sitt fodral och det är redo att 
användas på mindre än en minut. LKS-4 uppfyller kraven för ADA (Americans with Disabilities 
Act) för hörselskadade i rum med sittplatser för upp till 75 personer.

Produkter

https://www.listentech.com/case-studies/frijsenborg-boarding-school/ 


• Envägskommunikation

• Volymkontroll

• Batteriindikator med LED

LKR-12 
Receiver BASIC

Tolkning

ListenTALK bryter språkbarriärer. Oavsett om du behöver kunna 
tillhandahålla sömlös kommunikation i en rättssal eller ta emot 
besökare som talar främmande språk på kontoret, är ListenTALK den 
perfekta lösningen som stödjer upp till 20 språk på samma plats.

Fallstudie: Upplev ListenTALK i en rättssal 

ListenTALK säkerställer att advokater, klienter och domare effektivt  
kan höra och kommunicera när de behöver det, utan risk för att 
avbryta vid viktiga skeenden.

• Ta emot och överför språktolkning från en enskild enhet

• Rengör enkelt hela systemet mellan användningarna

• Överför säkert ljud till ihopparade enheter inom en 100-meters  
radie inomhus

Tolkning

LA-461

Lavalier-mikrofon (TRRS)

Icke-riktad mikrofon  
för språktolkning med 

båda händerna fria

LA-402

Universal 
stereohörlur 

Minskar störningar 
från ljud utifrån

LA-435

ListenTALK AAA 
batterifack

Perfekt för bärbara 
system eller som en 

backuplösning

Receiver − alternativ

• Envägskommunikation

• Ihopparning via NFC

• Volymkontroll

• OLED-skärm

LKR-11 
Receiver PRO

Produkter

LÄS CASET HÄR

Läs mer om hur ListenTALK 
säkerställer att gäster kan 
lyssna och engagera sig på  
sitt eget språk för att fullt  

ut kunna delta.

https://www.listentech.com/case-studies/courtroom-case-study/ 


ListenTALK är allt-i-ett-lösningen som förbättrar 

ljudet i alla miljöer för att öka inkluderingen och 

skapa mer engagerande upplevelser.

Kommunicera tydligt i alla miljöer
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Envägsljud är den perfekta lösningen för 
hörhjälp och språktolkning.

Språktolkar kan 
höra källspråket och 
simultantolka från en 
enhet. ListenTALK kan 
även konfigureras för 
relätolkning. 

FRENCH GROUP

INTERPRETER:  ENGLISH TO FRENCH

GERMAN GROUP

INTERPRETER:  ENGLISH TO GERMAN
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Tvåvägsljud är idealiskt för guidade 
turer, utbildning och kommunikation  
i små grupper.
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Lätt att 
rengöra

Fungerar med 
egna hörlurar

Ingen  
installation

Lång  
batteritid

Smidig 
Push-to-Talk

Enkel hantering 
av grupper
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