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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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