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SOLO-APPARATUUR

Solo-apparatuur kent verschillende 

toepassingsgebieden. Solo-apparatuur 

vergemakkelijkt gesprekken in een rumoerige 

omgeving, zoals op feestjes, verjaardagen, in een 

restaurant en tijdens besprekingen. Maar ook voor 

zeer uitgebreide toepassingen bij gesprekken in 

grotere gezelschappen op de werkplek en bij 

conferenties kunnen wij u zeer goed van dienst zijn!

VERBETERDE SPRAAKVERSTAANBAARHEID
Solo-apparatuur verbetert de 

spraakverstaanbaarheid tussen de spreker en de 

luisteraar. Solo-apparatuur bestaat in principe uit 

twee onderdelen: een microfoon/zender die 

bedoeld is voor de spreker en een inductielus/

ontvanger die door de luisteraar  wordt gedragen. 

Veel slechthorenden maken gebruik van 

solo-apparatuur in rumoerige situaties, waarbij het 

dragen van een hoortoestel niet volstaat om 

optimaal te kunnen horen. 

Het signaal wordt aan de kant van de luisteraar  

doorgegeven aan een speciale hoofdtelefoon of 

aan een hoortoestel wanneer de luisteraar 

hoortoesteldragend is. Door directe 

signaaloverdracht tussen zender en ontvanger 

worden omgevingsgeluiden weggefi lterd.  

VEEL MOGELIJKHEDEN
Naast de genoemde

mogelijkheden van 

solo-apparatuur, bestaat 

er de mogelijkheid om solo-apparatuur aan te 

sluiten op audioapparatuur, PC, Smartboard of 

Sound-fi eld Audiosystemen. De zender wordt 

aangesloten op de audio-uitgang en het 

audiosignaal wordt vervolgens naar de ontvanger 

verstuurd.

KOPPELING MET HOORTOESTEL
Er is niet altijd een inductielus nodig om het 

geluidssignaal door te geven aan het hoortoestel. 

Ook kan er tegenwoordig met de meeste streamers 

van hoortoestellen een koppeling gemaakt worden. 

Onze solo-apparatuur is te koppelen aan bijna alle 

verschillende merken hoortoestellen die over een 

universele aansluiting beschikken.

UITGEBREIDE TOEPASSINGEN
Wij beschikken over een breed assortiment 

producten, waarmee diverse uitgebreide 

toepassingen gerealiseerd kunnen worden, zoals het 

uitbreiden van het aantal zenders en/of ontvangers. 

Hiermee kunnen grotere groepen gebruik maken 

van solo- apparatuur en meerdere sprekers tegelijk 

worden weergegeven. Deze vorm van 

solo-apparatuur wordt vaak ingezet bij 

vergaderingen, werkplek aanpassingen en 

rondleidingen.

worden omgevingsgeluiden weggefi lterd.  

Het geluid dat door een spreker wordt 

geproduceerd wordt opgevangen door een 

microfoon en via een zender direct 

doorgestuurd naar de 

speaker. 

Onderwijs

1 : 1 gesprekken

Gezelschappen


