Eigenschappen

Wij verzorgen en leveren ook:

• Uitstekend digitaal geluid
• Eenvoudig te gebruiken touchscreen

Ringleidingen

• Unieke comfortabele leerkracht microfoon, tot
5 microfoons kunnen gelijktijdig worden gebruikt

Moeiteloos spreken en
verstaan in klaslokalen.

• Het opnemen van de les is mogelijk (podcast)
• Aansluitingsmogelijkheden voor PC, DVD, CD, TV,
Smartboard enz.

• Spraakgestuurde volumeregeling

Soundfield
stemversterker

Audiocommunicatie

• Energiebesparing door automatische standby-functie
• Lader- en opslagstation voor de microfoon
• Mobiel gebruik en wandmontage mogelijk

Toegankelijkheid

Behoort tot de groep:

Gildenstraat 30
4143 HS Leerdam
Telefoon 0345- 63 23 93

Helpt slechthorenden

Superieur geluid met
‘s werelds meest geavanceerd
sound-field Audiosyteem

Wist u dat tot 43% van alle kinderen op de basisschool
niet slagen voor een hoortest? Voor leerlingen met
gehoorverlies is achtergrondgeluid een bijzonder grote
stoorfactor.
FrontRow bestrijkt met zijn hoge geluidskwaliteit het gehele leslokaal en verbetert daardoor de luisteromgeving
voor elke leerling. Hierdoor kunnen leerlingen met een
tijdelijk gehoorverlies, bijvoorbeeld veroorzaakt door
een verkoudheid, maar ook leerlingen met hoorapparaten en cochleaire implantaten, weer optimaal verstaan

Superieur geluid in de klas

FrontRow Juno

Leerlingen worden in toenemende mate beïnvloed door

FrontRow Juno is ‘s werelds meest geavanceerde sound-field

een rumoerige geluidsomgeving in de klas. Om de leer-

Audiosysteem. FrontRow Juno heeft een zeer hoge digitale

krachten, klasgenoten en het geluid van bijvoorbeeld TV,

audiokwaliteit. Met het eenvoudig te bedienen touchscreen

Ontlast de stem van de leerkracht

PC en Smartboard goed te kunnen horen, vraagt dit van

kan het gemakkelijk aan de luisterbehoefte worden aange-

Wist u dat tot 25% van alle leerkrachten last heeft

past.

van de stem? Door achtergrondgeluiden kost het de

de leerlingen een hoge concentratie. Hierdoor worden

wat de leerkracht zegt.

leerkracht moeite om de aandacht van de leerlingen te

ze snel(ler) moe, afgeleid en onrustig.

krijgen. Vaak verheffen ze daarbij de stem wat onnodig
belastend en vermoeiend is.

Verbetert het geluid en de leeromgeving
Het FrontRow sound-field Audiosysteem verbetert de
geluidsomgeving in de leslokalen. Een verbeterde ge-

Het FrontRow sound-field audiosysteem versterkt en
FrontRow
sound-field Audiosysteem

luidsomgeving is één van de voorwaarden voor leerlingen om zich beter te kunnen concentreren en zullen de
leerprestaties zeker ten goede komen.
FrontRow versterkt de stem van de leerkracht tegenover
de achtergrondgeluiden in de klas en verdeelt het geluid

FrontRow voor alle leerlingen aanbevolen

gelijkmatig over de ruimte. Leerlingen in de achterste rij

Wist u dat 45% van de schooldag wordt besteed aan het

horen dus net zo goed als leerlingen in de voorste rij. Dit

luisteren naar de leerkracht? FrontRow verbetert de leerom-

geeft alle leerlingen de juiste voorwaarden om te horen

geving voor alle kinderen, zowel goedhorende, tijdelijk en

wat er gezegd wordt en de stem van de leerkracht wordt

permanent slechthorende kinderen of een kind met een

aanzienlijk minder belast!

andere moedertaal.

verspreid de spraak gelijkmatig in de klas en ontlast
daarmee de stem van de leerkracht.

