
T3 Mikrofoner 
Trykk &  Snakk 

Gjør alle stemmer hørt 
En enkel trådløs mikrofon for hver elev 

T3 mikrofon med trykk-&-snakk-funksjon lar eleven gjøre seg 
tydelig hørt med et enkelt knapptrykk og letter elevsentrert 
læring. 

T3 ELEVMIKROFON T3 LÆRERMIKROFON 

Øker elevdeltagelsen 
Elevmikrofoner bygger entusiasme og deltagelse i 
timene og sørger for at elevene blir tydelig hørt av  
klassekameratene.   Med T3 mikrofoner er det nå mulig å 
delta i gruppearbeid, både i klasserommet og på avstand. 

Overvinner fysiske hindringer for å lytte. 

STØY I KLASSEROMMET AVSTAND ANSIKTSMASKER HØRSELSSKADER 



T3 Mikrofoner 
Trykk & Snakk 

Tydlige stemmer i klassrommet og på avstand 

Hold elevene engasjert i 
læringen med et godt 
lydutjevnssystem 
i  klassrommet, med en 
lærermikrofon og en T3-
mikrofon for hver elev. 

Eleven trykker ganske enkelt 
på knappen for å snakke og 
blir deretter hørt tydelig i 
klasserommet gjennom 
høyttaleren, samt på 
avstand når de er integrert 
med læreren, datamaskinen 
eller  den interaktive 
skjermen. 

Classroom Speaker 
2- Way Audio 

Teacher 
Microphone 

T3 Student 
Microphones 

Remote 
Learning 
Students working 
from home can 
listen to both the 
teacher and all the 
students in the 
class

T3 Egenskaper 

• Hver elev kan ha sin egen mikrofon, utan å måtte sende rundt og dele på 
mikrofonen.

• Opptil tolv T3-mikrofoner kan tilkobles til ett enkelt system.
(med tillbehøret Accesslink kan man legga til ytterligere tolv T3-mikrofoner)

• T3 Flexmike bæres rundt halsen.  T3 Sharemike holdes i hånden.

• Kun én T3-mikrofon kan brukes om gangen, noe som hindrer flere elever fra å snakke 
samtidig og dermed forstyrre hverandre.

• Integrer med en datamaskin for å sikre at elevene, både i klasserommet og på avstand 
høres tydelig.

• Trådløse og batteridrevene mikrofoner sørger for at de fungerer  hele skoledagen  (opp till 
8  timer) og lades opp igjen hver  natt.  

Koble T3 till et eksisterende sytem Koble opp 

til tolv T3-mikrofoner till Redcat & Topcat 

Redcat Topcat 

Koble  T3-mikrofoner til  ditt eksisterende system 

T3-mikrofoner som er tilkoblet Accesslink kan integreres til et 
eksisterende lydsystem. 

Access Link 

Lader om natten og varer hele dagen 
Hver T3-mikrofonsett levereres med et 
ladestativ. 
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