
Den enkleste måten å la 
hver  elev å høre lærerens 
naturlige stemme 
Drevet av Lightspeeds Access Teknologi, er Redcat Access en 
løsning som er enkel å bruke - rett ut av esken.

Høyttalernes unike design og teknologi fyller rommet med en 
naturlig og lettoppfattelig tale, slik at alle elevene har mulighet til 
å høre hvert ord som blir sagt.

Det fungerer i alle typer klasserom og klasseromsoppsett. Det er 
ingen interferens med tråløse nettverk eller annen teknologi i 
klasserommet.

Det vokser med behovet. Som en del av et system som muliggjør 
alle former for studentsentrert læring, slik som små grupper og 
prosjektbasert læring. 



Spesifikasjoner

Nå kan lærere instruere hele klassen og små grupper samtidig

Når nye læringsmetoder endrer måtene elevene bruker klasserommet på, må 
lydsystemene ha fleksibilitet til å kommunisere med hele klassen, små grupper, 
enkeltelever og til og med elever ute i gangen. Access Teknologi gir skoler muligheten til å 
starte med hele elevgruppen i klasserommet med Redcat Access, for så å utvide systemet 
med Activate Podder for læring i mindre grupper.

Flexmike 
TRÅDLØS MIKROFON TIL Å HENGE 
RUNDT HALSEN
MED LADESTASJON

Redcat Access System 
ALT-I-ETT KLASSEROMSLYD

Valgfrie komponenter

Begynn med Redcat Access 
og utvid til gruppelæring

Engasjer hele 
klassen med 
klar lyd

Legg til podder for toveis 
lytting og tale

Lithium-ion 
Batteri
BRUK HVOR SOM HELST I 
INNTIL 10 TIMER

Sharemike
LEGG TIL EN MIKROFON TIL 
Å SENDE RUNDT - FOR MER 
ELEVDELTAKELSE

Media Connector
KOBLE TIL LAPTOP OG ANDRE 
LYDKILDER
KOBLES TRÅDLØST
TIL REDCAT ACCESS

Trådløs kommunikasjon 1.9 GHz + RF4CE

Strømutgangsnivå 20 W

Harmonisk tilbakevirkning (THD) <1% @ 10W

DC strøminngang   16V/2.0A

Forsterkerfrekvensrespons 120 Hz - 13 kHz

Lydinngang (med volumkontroll) En 3.5 mm inngang

ALD utgang (med volumkontroll) En 3.5 mm utgang

Tonekontroll Bass/Diskant

Garanti 5 år

Mål (B x D x H) 406 mm x 45 mm x 241 mm

Vekt (totalt) 1.3kg

Regulativ/miljømessig samsvar CE, CUL, UL

POWERED BY ACCESS TECHNOLOGY

Redcat Access

Podder og 
basestasjon med 
Bluetooth
KOBLE TIL INNTIL 12 PODDER FOR LÆRING I GRUPPER. 

BASESTASJONEN INKLUDERER: 
• 4 lydinnganger
• 2 lydutganger
• Bluetooth (x2) til streaming og opptak av forelesningen
• Bruk i stedet for Media Connector
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