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SYNEXIS

The easiest way to share information with the audience! Wireless Tour Guide systems 
ready to move with immediate functionalities from Beyerdynamic.

Synexis is a wireless system designed for guided tours, assistive listening, interpretation 
plications and can also be used as command system. The system is very versatile and suitable 

for many applications.
When transmitting information, the spoken word is essential whether in a small or large group of 
people. With Synexis you can be sure that it will perform perfectly. The system features proper
ties such as an optimum speech intelligibility and easy handling for a variety of applications. The 
extensive product range and many product features meet any requirement.

Key features:

Latest
Suitable for many applications
Rechargeable batteries provide long operating time with quick charging
Battery or rechargeable battery operated, using standard AA batteries
Extensive product range and accessories
High speech intelligibility due to noise-cancelling microphones
Multifunction operation allows simultaneous use for several groups

UHF radio technology for usage indoors or outdoors• 
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Új Tour Guide rendszer ajánlatok a Beyerdynamic-tól!

SYNEXIS

Ossza meg az információkat a legegyszerűbben a hallgatósággal! Vezeték nélküli Tour 
Guide rendszerek kulcsrakészen, azonnal működésképesen a Beyerdynamic-tól.

Manapság egyre fontosabb a hatékony kommunikáció. A SYNEXIS vezeték nélküli tolmács és 
tárlatvezető rendszer kiváló megoldást biztosít eseményeinek lebonyolítására. A rendszer ke
zelése intuitív és egyszerű, műszakilag megbízható, és tökéletes beszédérthetőséget nyújt. 
A széles termékválaszték és a praktikus kiegészítők biztosítják a rendszer kombinálhatóságát és 
bővíthetőségét. A töltésre és tárolásra alkalmas hordtáskával rendszere mindig használatra kész.

A rendszer tulajdonságai:

A legújabb UHF vagy VHF technológia lehetővé teszi a rendszer bel- és kültéri használatát
Jó beszédérthetőség a zaj kompenzációs mikrofonkapszulával
Költséghatékony és környezetbarát üzemeltetés az újratölthető akkumulátorokkal
Hosszú üzemidő, és intelligens újratöltési technológia
Egyszerő és intuitív kezelhetőség
Szabadon használható frekvenciasávban való üzemelés (választható VHF vagy UHF)
Többféle kiegészítő a személyre szabott feladatokhoz
Komfortos viselhetőség
Flexibilis használhatóság: idegenvezetés, városnézés, tárlatlátogatás…
12 rendszer egyidejű használata
A Beyerdynamic fejlesztésének garanciája a hangátvitelben és a vezeték nélküli technológiában.
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