
Helposti asennettava täyden taajuusalueen 
äänentoistolaite dynaamiseen, mediaa 
hyödyntävään opetukseen
Uudet opetustavat ja joustavat luokkaympäristöt edellyttävät  
nykyaikaisia, laajennettavia äänentoistojärjestelmiä, jotka toimivat sekä 
itsenäisesti että yhdessä muiden laitteiden kanssa ja toistavat ääntä tasaisesti  
koko luokkahuoneessa. 

Topcat erottuu edukseen muista äänentoistojärjestelmistä. Tässä syyt:

Kaiutinten ainutlaatuisessa, hybridissä muotoilussa yhdistyvät toisiinsa 
litteä kaiutinpaneeli, joka toistaa puheäänet hämmästyttävän selkeinä ja 
tasaisesti eri puolilla huonetta, ja kartiokaiutin, joka toistaa 
multimediaääntä täydellä taajuusalueella.

Järjestelmä mukautuu hyvin muuttuviin 
luokkahuoneisiin. Topcat ja sen Access-teknologia poistavat luokan muiden 
laitteiden aiheuttamat häiriöt lähes täysin ja muodostavat langattoman yhteyden 
medialähteisiin.

Järjestelmä kasvaa opetustarpeiden mukaisesti. Topcat on osa kasvavaa 
järjestelmää, joka tukee kaikkia oppilaskeskeisen opetuksen muotoja, esimerkiksi 
pienryhmäopetusta ja projektimuotoista opiskelua. 

Access-teknologia: 
Yhteensopiva Flexcatin kanssa 
yhteistyössä oppimiseen

Parempia oppimistuloksia: 
Kun oppilaat kuulevat paremmin, he 
keskittyvät paremmin opiskeluun

Parempi työskentely-ympäristö: 
Opettajat voivat puhua rasittamatta 
ääntään

Alemmat kokonaiskustannukset: 
Edullisemmat asennuskustannukset 
äänenlaadusta tinkimättä
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Pakkauksen sisältö
•  Kattoon asennettava Topcat-vahvistin/-kaiutin

•  Flexmike-mikrofoni: kevyt ja helppokäyttöinen

•  Valinnainen PageFirst-hätäohitus

•  Langaton medialiitin, jossa 4 äänen tuloliitäntää

•  Luonnollinen ääni sävynsäädön ansiosta  

•  2 äänen lähtöliitäntää kuuntelua ja tallennusta varten

•  Viiden vuoden takuu

•  Ympäristösertifikaatit

Ota yhteyttä:
REDPORT AB 

GAMLA BROGATAN 3, 442 31 KUNGÄLV, RUOTSI 

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

www.redport.se

DS051401-0

Aloita Topcatillä ja 
laajenna järjestelmä 
koko kouluun
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 Topcat-järjestelmillä. 
Luokkahuoneeseen voidaan tämän jälkeen 
helposti lisätä pienryhmäopetukseen 
tarkoitetut Flexcat-kaiutinyksiköt. Järjestelmä 
toimii saumattomasti rasittamatta koulun 
verkkoyhteyksiä.

     

Flexcat-kaiutinyksiköiden 

avulla järjestelmä palvelee koko 

luokan, pienryhmien ja yksilöllisen opetuksen 

tarpeita yhdistämällä toisiinsa multimedialaitteet 

ja joustavat oppimistilat.

 Media Connector yhdistää eri äänilähteet 

toisiinsa langattomasti, ja siinä 

on äänen lähtöliitännät 

kuuntelulaitteille. 

Lightspeed Exciter 

-teknologiassa hyödynnetään 

paneelin koko pinta-alaa ja 

ääntä toistetaan tasaisesti koko 

luokkaan  

yhdestä kaiuttimesta.

TOPCAT FLEXMIKE

Lyijytön 
rakenne

Täyttää WEEE- 
vaatimukset

Topcatin tekniset tiedot
Tehotaso 20 wattia  
Äänitaajuusvaste 60 Hz – 18 kHz -10 dB
Integroitu hybridi kaiutinjärjestelmä  Exciter-teknologiaa hyödyntävä äänipaneeli  

ja alhaista taajuutta käyttävä 
artiokaiutinohjain

Langaton medialiitäntä Access-teknologia (1,9 GHz) + RF4CE
Äänen tuloliitäntä  3,5 mm:n stereo äänenvoimakkuuden 

säädöllä
PageFirst-tulo  2-nastainen euro-block-liitin ja 

herkkyydensäätö
AC-virtaliitäntä 100–240 V – 50/60 Hz 1,5 A
DC-virtaliitäntä 24 V / 2,5 A
Mitat (L x S x K) 595 x 295 x 94 mm
Paino   6,1 kg

Media Connectorin tekniset tiedot
Äänen tuloliitännät                                      3,5 mm:n stereo (x 4) luokan 
äänilähteille
Äänen lähtöliitäntä                     3,5 mm:n stereo (x 2) äänenvoimakkuuden 

säädön kanssa
DC-virtaliitäntä                  USB 5 V / 1,0 A
Ulkomitat (L x S x K) 203 x 127 x 32 mm
Paino 272 g
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