
Joustaviin oppimisympäristöihin suunniteltuja äänentoistojärjestelmiä

Kristallinkirkasta ääntä  
dynaamisiin luokkahuoneisiin
Uudet opetustavat ja joustavat luokkaympäristöt edellyttävät  
nykyaikaisia, laajennettavia äänentoistojärjestelmiä,  jotka toimivat sekä 
itsenäisesti että yhdessä muiden laitteiden kanssa. 

Lightspeedin luotettavan Access-teknologian ansiosta Redcat Access erottuu edukseen 
muista äänentoistojärjestelmistä. Tässä syyt:

Ainutlaatuinen litteä paneeli toistaa puheäänet hämmästyttävän selkeästi.  
Ääni jakautuu tasaisesti ympäri huonetta ja myös luokan takaosassa olevat oppilaat 
kuulevat joka sanan.

Järjestelmä mukautuu erinomaisesti muuttuviin luokkahuoneisiin. Korkeat 
katot, lasitetut alueet ja avoimet tasot voivat aiheuttaa yhteysongelmia joidenkin 
äänentoistojärjestelmien kanssa. Redcat Access toimii kaikenlaisissa luokkahuoneissa 
ja pitkienkin etäisyyksien päästä. Lisäksi se käyttää kaistanleveyttä, joka ei aiheuta 
häiriöitä luokan muissa laitteissa.

Järjestelmä kasvaa opetustarpeiden mukana. Miksi ostaa järjestelmä, joka tekee 
vain yhden asian hyvin? Redcat Access on osa kasvavaa järjestelmää, joka tukee 
kaikkia oppilaskeskeisen opetuksen muotoja, esimerkiksi pienryhmäopetusta ja 
projektimuotoista opiskelua. 

Parempia oppimistuloksia: 
Parempi kuuleminen johtaa 
parempaan keskittymiseen

Parempi työympäristö: 
Opettajat voivat puhua 
rasittamatta ääntään

Edullinen ja käyttäjäystävällinen: 
Ei asennusta: opetuksen voi 
aloittaa heti, kun laite on 
käynnistetty

LIGHTSPEED-TEK.COM
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Pakkauksen sisältö
•  Redcat Access -vahvistin/kaiutin

•  Flexmike-mikrofoni: kevyt ja helppokäyttöinen

•  Ympäristösertifikaatit

Ota yhteyttä:
REDPORT AB

GAMLA BROGATAN 3, 442 31 KUNGÄLV, RUOTSI

PUHELIN/FAX +46 (0)303 223794, MATKAPUH. +46 (0) 705 469101

WWW.REDPORT.SE

DS0476FI01-2

Aloita Redcat Access 
-laitteella ja laajenna 
järjestelmä koko 
luokkahuoneeseen
Uudet opetustavat muuttavat tapoja,  
joilla luokkahuonetta käytetään, joten  
äänentoistojärjestelmien täytyy vastata 
joustavasti koko luokan, pienryhmien, 
yksilöiden ja jopa käytävällä olevien  
oppilaiden tarpeisiin. 

Lightspeedin uuden Access-teknologia-
alustan avulla koulut voivat aloittaa isojen 
ryhmien opetuksen käyttämällä Redcat 
Access -järjestelmiä. Luokkahuoneeseen 
voidaan tämän jälkeen helposti lisätä 
pienryhmäopetukseen tarkoitetut Flexcat-
podit.  

     

Flexcat-podien avulla  

järjestelmä palvelee koko luokan,  

pienryhmien ja yksilöllisen opetuksen tarpeita 

yhdistämällä toisiinsa multimedialaitteet ja 

joustavat oppimistilat.

 Lightspeed Exciter -teknologiassa 

hyödynnetään paneelin koko pinta-alaa 

ja ääntä toistetaan tasaisesti 

koko luokkaan yhdestä 

kaiuttimesta.

REDCAT ACCESS FLEXMIKE

Lyijytön 
rakenne

Täyttää WEEE- 
vaatimukset

Redcat Access -laitteen tekniset tiedot    

Langaton yhteys 1,9 GHz + RF4CE

Lähtöteho 20 W

Kokonaissärö (THD) <1% / 10 W

DC-virtaliitäntä    16 V / 2,0 A

Vahvistimen taajuusvaste 120 Hz - 13 kHz

Äänen tuloliitäntä (äänenvoimakkuuden säädöllä) Yksi (1) tuloliitäntä (3,5 mm)

ALD-lähtöliitäntä (äänenvoimakkuuden säädöllä) Yksi (1) lähtöliitäntä (3,5 mm)

Äänensävyn säätö Basso ja diskantti

Takuu                                   5 vuotta

Mitat (L x S x K) 406 mm x 45 mm x 241 mm

Paino                                     1,3 kg

Vaatimustenmukaisuus CE, CUL, UL

Muiden laitteiden liittäminen 

on helppoa ja tapahtuu 

langattomasti

Media Connector  

-laitteen avulla

Lisävarusteet

SHAREMIKEMEDIA CONNECTOR

(EDESTÄ)

(TAKAA)


