Tap-to-Talk Student Mics

T3 Mikrofoner
Tryck & Tala

Gör varje röst hörd
En enkel trådlös mikrofon för varje elev
T3 mikrofon med tryck-och-tala funktion tillåter eleven att
med en enkelt knapptryckning göra sig tydligt hörd och
underlättar elevcentrerat lärande och samarbete.

T3 ELEVMIKROFON

T3 L ÄR ARMIKROFON

Ökar elevernas deltagande
Elevmikrofoner bygger entusiasm och deltagande på
lektionerna och ser till att eleverna blir tydligt hörda av sina
klasskamrater. Med T3 mikrofoner möjliggörs nu deltagande
i grupparbeten i klassrummet och på distans.

Övervinner fysiska hinder för att lyssna.

BULLER I KLASSRUM

AVSTÅND

ANSIKTSMASKER

HÖRSELSKADOR

T3 Mikrofoner
Tryck & Tala

Tydliga röster i klassen och på distans
Håll eleverna engagerade
i sitt lärande med ett
ljudutjämningssystem
i klassrummet, med en
lärarmikrofon och en
T3-mikrofon för varje elev.

Classroom Speaker

2-Way Audio

Remote
Learning

Eleven trycker enkelt
på knappen för att tala
och hörs då tydligt i
klassrummet genom
högtalaren av sina
klasskamrater, samt
på distans när de är
integrerade med läraren,
dator eller den interaktiva
skärmen.

T3 Egenskaper

Teacher
Microphone

Students working
from home can
listen to both the
teacher and all the
students in the
class

T3 Student
Microphones

Anslut T3 till ett befintligt sytem
Anslut upp till tolv T3-mikrofoner till Redcat & Topcat

• Varje elev i klassen kan ha sin egna mikrofon, utan att behöva
skicka runt och dela på en mikrofon.
• Upp till tolv T3-mikrofoner kan anslutas till ett enda system.
(med tillbehöret accesslink kan man lägga till ytterliggare 12 st
T3-mikrofoner)
• T3 Flexmikes kan bäras runt halsen och T3 Sharemike är en
handhållen mikrofon.
• Endast en T3-mikrofon kan användas samtidigt, vilket utelsuter att
eleverna talar samtidigt och stör varandra

Redcat

Topcat

Anslut T3-mikrofoner till ditt befintliga system
T3-mikrofoner kopplade till Accesslink kan integreras till
ett redan befintligt ljudsystem.

• Integrera med en dator för att säkerställa att eleverna i klassrummet
hörs tydligt och även för de elever på distans.

Access Link

• Trådlösa och batteridrivna mikrofoner säkerställer att de fungerar
under hela skoldagen (upp till 8 timmar) laddas varje natt.

Laddas under natten och håller hela dagen

KONTAKTA OSS:
REDPORT AB
MARIEBERGSLIDEN 4, 442 31 KUNGÄLV, SVERIGE
TELEFON: +46(0) 768 565745/ +46(0) 709 780290

Varje T3-mikrofonset levereras med
laddningställ.

INFO@REDPORT.SE
WWW.REDPORT.SE

