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SYNEXIS
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.

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.
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ke bővíthetőségét. A töltésre és tárolásra alkalmas hordtáskával rendszere mindig használatra
zelése intuitív és egyszerű, műszakilag megbízható, és tökéletes beszédérthetőséget nyújt.
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• 12 rendszer egyidejű használata
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•
A Beyerdynamic
fejlesztésének garanciája a hangátvitelben és a vezeték nélküli technológiában.
• Flexibilis használhatóság: idegenvezetés, városnézés, tárlatlátogatás…
• 12 rendszer egyidejű használata
• A Beyerdynamic fejlesztésének garanciája a hangátvitelben és a vezeték nélküli technológiában.

