Wij verzorgen en leveren ook:
Voor moeiteloos spreken en verstaan op scholen en
colleges, is het Juno product van Frontrow het ideale
systeem voor elk klas lokaal. Met het Juno soundﬁeld
systeem zijn diverse doelen te bereiken, die de
leerkracht ontlast en de schoolprestaties sterk
verbeterd.
•

Maakt het spreken in een klas minder

•

vermoeiend

•

Spaart de stem van de leerkracht

•

Toename van spraakverstaanbaarheid in de

Ringleidingen

Moeiteloos spreken en
verstaan.

klas
•

Verhoogt de aandacht van de leerlingen

•

Brengt meer rust in de klas

•

Verbeterd de schoolprestaties

•

PC en digibord zijn eenvoudig te koppelen

•

Eenvoudige koppeling van solo-systemen voor

Rondleidingsystemen

Toegankelijkheid

slechthorende kinderen
•

Stemversterkers

Beschikt over een bluetooth koppeling

Behoort tot de groep:

Gildenstraat 30
4143 HS Leerdam
Telefoon 0345- 63 23 93

Proton systeem
Door zijn eenvoudige bediening is het Proton systeem
uitermate geschikt als stemversterker bij kleine
presentaties met 2 sprekers, maar ook uitermate goed
inzetbaar bij kleine vergaderingen, rondleidingen, op
scholen, of bij gelegenheden waar een stuk
versterking van de spreker gewenst is. Dit zowel binnen
als buiten.

Stemversterker

De Proton Presentatie Set:

FrontRow Juno

Wanneer je articulatie goed is, maar de kracht van

•

2 microfoons

FrontRow Juno is ‘s werelds meest geavanceerde soundﬁeld

•

1 speaker

Audiosysteem. FrontRow Juno heeft een zeer hoge digitale

•

Laadkabels

audiokwaliteit. Met het eenvoudig te bedienen touchscreen

de stem is afgenomen, kan een stemversterker
je stem beter hoorbaar maken. Je stem blijft zo
gespaard en spreken kost minder energie. Er zijn

Het Proton draadloos speakersysteem is een

verschillende stemversterkers, het draadloze

lichtgewicht, eenvoudig te bedienen stemversterker.

Proton systeem en het Frontrow Juno systeem.

Het systeem kan uit meerdere draadloze speakers en

kan het gemakkelijk aan de luisterbehoefte worden
aangepast.

maximaal 2 draadloze bodypack microfoons bestaan,
Een stemversterker is een apparaat dat helpt volume te

waarmee 2 sprekers gelijktijdig kunnen

maken met je stem. Het kost hierdoor minder energie

communiceren. Het systeem is voorzien van accu’s

om te spreken en mensen zullen je weer makkelijker

waardoor het systeem zeer ﬂexibel ingezet kan worden.

verstaan. Ook wordt je stem gespaard, omdat je minder

De Proton set is uit te breiden met een speciale

luid hoeft te spreken om toch verstaanbaar te zijn.

ontvanger, daarmee kan er direct een koppeling

FrontRow
soundfield Audiosysteem

gemaakt worden met een bestaande geluidsinstallatie
De versterker wordt in zeer breed gebied toegepast.

of ringleiding.

Denk aan klaslokalen, vergaderruimtes en zelfs buiten
tijdens presentaties of andere evenementen.

FrontRow versterkt de stem van de leerkracht tegenover de
Proton
Audiosysteem

achtergrondgeluiden in de klas en verdeelt het geluid
gelijkmatig over de ruimte. Leerlingen in de achterste rij horen

Bij iedere situatie past een andere oplossing om uw

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

stem weer beter hoorbaar te maken. Wij adviseren u

leerlingen de juiste voorwaarden om te horen wat er gezegd

graag welke spraakversterker het beste bij u past.

wordt en de stem van de leerkracht wordt aanzienlijk minder
belast!

