
Avancerat system för gruppkommunikation

ListenTALK
REIMAGINE WIRELESS LISTENING



E N K E L .  M O B I L .  T R Å D L Ö S . 
G R U P P K O M M U N I K A T I O N .

ListenTALK är ett kraftfullt trådlöst gruppkommunikationssystem 

som skapats för väldigt högljudda miljöer. Systemet är framtaget 

för att hjälpa människor att höra bättre och med sitt tydliga skarpa 

ljud och sin smidiga design har ListenTALK blivit ett ledande system 

inom gruppkommunikation. Inga sladdar, ingen komplicerad 

installation och inga bekymmer. Bara enkel, mobil och  

trådlös gruppkommunikation.

VARFÖR LISTENTALK?



TRÅDLÖS GRUPPKOMMUNIKATION

ListenTALK från Listen Technologies

ListenTALK är det mest avancerade mobila kommunikationssystemet på marknaden.  
Med ListenTALKs mottagare kan presentatörer tala tydligt till sina gruppdeltagare och  
låta dem komma till tals genom en enkel knapptryckning. 

Presentatörer, ledare och guider måste kunna kommunicera tydligt utan att 
behöva skrika eller viska. Att lyssna, höra frågor och samarbeta kan vara svårt  

i många miljöer. ListenTALK är framtaget för att övervinna dessa  
utmaningar och förbättra gruppkommunikationen.
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LK-1 
Transceiver

LISTENTALK 

Ledarclips
Enkla valmöjligheter för ledare

Headset-uttag
Välj headset/hörlurar utefter 
ljudvolymen i lokalen eller 
använd hörlurarna till en 
mobiltelefon

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 headsetet 
är urkopplat

Allt du behöver för att kommunicera tydligt. Och effektivt.

ListenTALK är ett komplett kommunikationssystem som lämpar sig för en rad olika användningsområden. 

Envägskommunikation

Hopparning via NFC

Volymjustering

OLED-skärm

LKR-11 
Receiver PRO

Envägskommunikation

Volymjustering

Batteriindikator med LED

LKR-12 
Receiver BASIC



TILLBEHÖR

ListenTALK är designad med flexibilitet i åtanke.  

Tillbehören kompletterar varje applikation och bidrar till ökad funktionalitet och 
förbättrade egenskaper utefter vad miljön kräver.

Tillbehör

Headset för alla miljöer

Tyst ljudmiljö

LA-451

Normal ljudmiljö 

LA-452 & LA-453

Livlig ljudmiljö 

LA-454 & LA-455

LA-449 Mobiltelefonsladd

Anslut ListenTALK till en 
mobiltelefon för att ringa  
en ”expert”

LA-435 Batterifack för  
AAA-batterier

Används istället för 
laddningsbara Li-ion-batterier

LA-436 Sladd för  
mikrofon/hörlurar

Dela på sänd- och 
mottagarfunktionen för  
att ansluta till en extern  
ljudkälla

LA-437 Mix-kabel för linje/headset

Lägg till en andra ljudkälla, såsom 
förinspelad musik eller meddelanden 
från en MP3-spelare eller dylikt

LA-444 Skyddsfodral

Skyddar enheten från stötar, 
stänk, repor och slitage  
(Obs. skyddar inte framsidan) 



Kombinerat med rätt tillbehör ger ListenTALK dig möjligheten att kommunicera  
på bästa sätt i varje unik miljö.

ListenTALK-systemet kan konfigureras för envägs- och tvåvägskommunikation,  
små och stora ytor, tysta och högljudda miljöer.  

SYSTEMKONFIGURATION

LISTEN TECHNOLOGIES  14912 Heritage Crest Way, Bluffdale, Utah 84065-4818 USA   

Phone: +1.801.233.8992   Toll-Free: 1.800.330.0891  www.listentech.com
Copyright © 1998 - 2018 Listen Technologies Corporation. All rights reserved.  20181001

Välj laddningsalternativ och tillbehör

LA-444 Skyddsfodral (Obs. skyddar inte framsidan)

LA-446 Kabelhanteringsficka (för användning med halsremmen)

LA-448 D-ringar i metall (50 st), för användning med egen halsrem

LA-449 Mobiltelefonsladd

LA-436 Sladd för mikrofon/hörlurar

LA-437 Mix-kabel för linje/headset

LA-435 Batterifack för AAA-batterier

LA-423 4-portars USB-laddare

LA-482 Dockningsstation 4 för hopparning, programmering, laddning och förvaring

LA-480 Dockningsstation 16 för hopparning, programmering, laddning och förvaring

LA-481 Bärbar väska som innehåller en inbyggd dockningsstation 16
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Behöver du envägs- eller tvåvägskommunikation?
LK-1 Transceiver är själva grunden i ett ListenTALK-system.  
Börja med en LK-1 och addera de ytterligare sändtagare eller mottagare du behöver.

LK-1 ListenTALK Transceiver, en enhet som kan sända och ta emot ljud, konfigurerad  
för tre deltagarlägen, innehåller programvara

LKR-11
ListenTALK Receiver PRO, endast mottagare med liknande funktionalitet som LK-1 inklusive 
touch-knappar för menyhantering, hopparning via NFC och möjlighet att namnge grupper via 
programvaran

LKR-12 ListenTALK Receiver Basic, endast mottagare med enbart grundläggande funktionalitet,  
inklusive ljudjustering och LED-lampa som visar batteristatus
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Alla enheter kommer med ett laddningsbart Li-ion-batteri, halsrem och LA-401 hörsnäcka som standard.

Välj ditt headset 

Tyst ljudmiljö LA-451 Hörsnäcka med bommikrofon

LA-452 Monoheadset med huvudbåge och bullerdämpande bommikrofon

LA-453 Stereoheadset med huvudbåge och bullerdämpande bommikrofon 

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

LA-455 Hörselkåpor med inbyggda hörlurar och bullerdämpande bommikrofon,  
för säkerhetshjälmar
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Normal  
ljudmiljö

Livlig  
ljudmiljö

Obs! Deltagare kan använda sina egna mobilheadset.
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