
955 Access er en kraftig 
klasseromsforsterker.  
Men det er bare 
begynnelsen. 
Den er også et avansert mediakontraollsenter 
som enkelt kan integrere alle dine lydkilder og gi 
høykvalitetslyd til hver elev.

De drives av Access Teknologi, noe som betyr at 
den sømløst kan kobles til andre komponenter med 
samme teknologi. Dette gjør det enkelt å utvide 

systemet for å muliggjøre nye læringsmetoder. 

Interferens med annen teknologi i klasserommet 
elimineres, og den fungerer uten utfall i store, åpne 
rom og på store avstander. Best av alt, den er rask og 
enkel å installere.
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Spesifikasjoner

Bygget for dagens og morgendagens aktive læringsmiljø. 

Med 955 Access får skoler flere lydløsninger for klasserom en noen gang tidligere. Helt uten begrensningene den infrarøde 
teknologien hadde. Med Lightspeed Access Teknologi får mann en enkel og pålitelig måte å levere lyd og mulitimedio i store, åpne 
rom, helt uten lydutfall eller interferens med andre teknologier.

955 Access fungerer med hele klasser, små grupper og til og med elever i gangen. Den tilpasser seg enkelt til læring i grupper ved å 
legge til Aktiveringspodder for hver elev i gruppen.

955 Trådløs Lydbasestasjon

Du kan bygge et helt mediasenter rudnt 955 Access, med 

trådløse mikrofoner, ulike multimedia lydkilder og nesten 

hvilken som helst høyttaler du allerede har installert.

Flexmike 
TRÅDLØS MIKROFON TIL Å HENGE 
RUNDT HALSEN
MED LADESTASJON

POWERED BY ACCESS TECHNOLOGY

EN kompakt, kraftig forsterker 
og mediakontrollsenter

Trådløs kommunikasjon Access Teknologi (1.9 GHz + RF4CE)

Trådløst overføringsområde Up to 200 ft. (60m) open field

Strømutgang 20 watt per kanal (40 watt totalt)

Frekvensrespons 60 Hz - 7 kHz

Harmonisk tilbakevirkning (THD) <1% @ 10W

DC-strøminngang 24V/2.5A

Lydinngang (med volumkontroll) Fire 3.5 mm innganger

Lydutgang En 3.5mm utgang

Tonekontroll Bass / Diskant

Dimensjoner (B x D x H) 193 x 127 x 29mm

Vekt 269g

FRONT

BAK

TCQ Multimedia 
takhøyttaler

DRQ takhøyttaler

WMQ vegghøyttalerLytting med assistanse

Flexmike
MIK ROFON TIL Å HENGE RUNDT H A L SEN

Sharemike
H Å NDHOLDT MIK ROFON
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små grupper
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