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Mobilt system för  
tvåvägskommunikation



E N K E L T  &  F L E X I B E L T
ListenTALK är enkelt: du kan konfigurera grupper genom att bara trycka på en knapp 

på dockningsstationen eller i farten med NFC-teknologi (Near Field Communication). 

ListenTALK är flexibelt: ledare kan enkelt välja ett av tre olika deltagarlägen, för att 

uppfylla behoven i alla miljöer. 

S Ä K E R T
Självklart är säkerheten viktig. Därför är varje ListenTALK utrustad med  

avancerad krypteringsteknologi som säkerställer sekretess. 

T I L L F Ö R L I T L I G T
Vi menar det verkligen när vi säger att ListenTALK sticker ut från mängden. Systemet 

använder en unik 1,9 GHz-frekvens istället för den ofta överanvända 2,4 GHz-frekvensen, 

för att förbättra driftsäkerheten och minska störningar. 

VARFÖR LISTENTALK?



SÄG HEJ TILL ListenTALK

ListenTALK från Listen Technologies

ListenTALK är en mobil enhet som både sänder och tar emot ljud. På så sätt är ListenTALK den 
ideala lösningen för alla tillfällen där tvåvägskommunikation önskas. Ledare kan tydligt tala till 
gruppens deltagare och de kan i sin tur svara med en enkel knapptryckning.

Presentatörer, ledare och guider måste kunna uttrycka sig tydligt utan att behöva 
skrika. Att uppfatta frågor och kommentarer samt att samarbeta kan vara svårt 

i krävande miljöer. ListenTALK är utformad för att klara av den här typen av 
utmaningar och förbättra kommunikationen i många situationer.

TRÄNING & SAMARBETE
• Företag
• Idrott
• Utbildning

TOLKNING
• Församlingslokaler
• Möteslokaler
• Företag

EVENTPRODUKTION/  
INTERKOM
• Scenkonst
• Församlingslokaler
• Utbildning

HÖRSELHJÄLPMEDEL
• Församlingslokaler
• Underhållning
• Utbildning

GUIDADE TURER
• Företag
• Universitet
• Museer



ListenTALK

Ledarclips
Enkla valmöjligheter för ledare

Headset-uttag
Välj headset/hörlurar utefter 
ljudvolymen i lokalen eller 
använd valfritt smartphone-
headset

USB-port
Ladda och programmera 
enheter individuellt 
eller i grupp via 
dockningsstationen

Tal-knapp
Används för att 
kommunicera

Touch-knappar
Ändrar snabbt 
deltagarläge och parar 
ihop enheter

Inbyggd mikrofon
Aktiv när headset är urkopplat

Allt du behöver för att kunna kommunicera i en enhet

ListenTALK är ett smart system för tvåvägskommunikation, paketerat i en enda enhet. ListenTALK är 
mer än bara en transceiver, det är en allt-i-ett-enhet som möjliggör kommunikation och samarbete 
mellan två eller fler personer samtidigt i alla tänkbara situationer.

USB-port
Anslut till programvara för att 
enkelt programmera enheter, 
administrera och uppdatera 
firmware

Ledarfack
Utse ledare för enkel 
ihopparning av 
gruppens enheter

Ihopparningsknapp 
Para ihop enheter med ledaren 
genom en enkel knapptryckning

Statusknapp
Se snabbt status för enheter 



DIAGRAM

En enkel, användarvänlig lösning för mobilt samarbete

ListenTALK är designad med flexibilitet i åtanke och kan enkelt ställas in i tre olika deltagarlägen.
Respond

Participants can 
listen and respond 

to leader only

Discuss 
Participants can listen 
and respond to leader 

and group

Listen
Participants in 

listen only mode

3 PARTICIPANT MODES

3 PARTICIPANT MODES

LYSSNA
Deltagare kan 
endast lyssna

SVARA
Deltagare kan 

endast lyssna och 
svara ledaren

DISKUTERA
Deltagare kan 

lyssna och svara 
både ledaren och 

gruppen



Ett ListenTALK-system kan enkelt konfigureras för alla miljöer – små eller stora, tysta eller livliga. 
Fler färdiga lösningar finns hos din återförsäljare.
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Batterifack för alkaliska  
AAA-batterier LA-435

Dockningsstation 
LA-480

Välj antal transceivrar

LK-1 ListenTALK transceiver, en enhet med litiumjon-batteri, hängrem och LA-401 hörsnäcka
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Välj laddningsalternativ och tillbehör

LA-423 USB-laddare 4 enheter

LA-480 Dockningsstation för ihopparning, programmering, laddning och förvaring

LA-481 Dockningsstation för ihopparning, programmering, laddning och förvaring i bärbar väska

LA-435 ListenTALK batterifack för alkaliska AAA-batterier
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Väska med 
dockningsstation 
LA-481

Välj valfritt headset 

Tyst ljudmiljö LA-451 Hörsnäcka med bommikrofon

LA-452 Monohörlur med bygel och brusreducerande bommikrofon

LA-453 Stereohörlur med brusreducerande bommikrofon

LA-454 Hörselkåpor med inbyggda hörlurar och brusreducerande bommikrofon,  
för industri/interkom

LA-455 Hörselkåpor med inbyggda hörlurar och brusreducerande mikrofon,  
för säkerhetshjälmar
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Normal  
ljudmiljö

Livlig 
ljudmiljö

Headset finns för alla miljöer

Tyst ljudmiljö

LA-451

Normal ljudmiljö

LA-452 och LA-453

Livlig ljudmiljö

LA-454 och LA-455
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