
Enkel å installere.  
En høyttaler som dekker 
hele lydbildet for alle typer 
klasserom
Drevet av Lightspeeds utprøvde Access teknologi, 
er Topcat et helt unikt lydsystem. 

Det unike hybrid-designet til høyttaleren kombinerer 
teknologien til flatpanel for forståelig tale og jevn lydfordeling 
med en bredbåndshøyttaler som gir full multimedialyd.

Fungerer godt i alle klasserom. Det er ingen interferens med 
trådløse nettverk eller annen eksisterende teknologi i 
klasserommet, og det gir trådløs tilkobling for mediekilder.

Det vokser med behovet. Topcat er del av et økosystem som 
muliggjør alle former for studentsentrert læring, slik som små 
grupper og prosjektbasert læring. 



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 Topcat Access, for så å utvide systemet 
med Activate Podder for læring i mindre grupper.

Flexmike 
TRÅDLØS MIKROFON TIL Å HENGE 
RUNDT HALSEN 
MED LADESTASJON

Topcat Access 

Valgfrie komponenter

Begynn med Topcat Access 
og utvid til gruppelæring

Legg til podder for toveis 
lytting og tale

Media 
Connector
KOBLER LAPTOP MED ANDRE 
LYDKILDER

Bakside

Forside

Inkluderer
• Flexmike mikrofon: veier lite, enkel å bruke

• Tonekontroll for natulig stemme

• Fem års garanti 

Spesifikasjoner 

Strømutgangsnivå 20W

Akustisk frekvensrespons 60 Hz to 18 kHz -10dB

Integrert hybrid høyttalersystem Exciter Teknologi lydpanel og lavfrekvent 

kjegledriver

Trådløs mediaforbindelse Access Teknologi (1.9 GHz) + RF4CE

Lydinngang 3.5mm stereo med volumkontroll

PageFirst input 2-pin euro-blokk m/følsomhetsjustering

Strøminngang 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A

DC strøminngang 24V / 2.5 A

Mål (B x D x H) 595 x 295 x 94mm

Vekt  6.1 kg

Spesifikasjoner 

• 3.5mm stereo lydinngang (x4) 

• 3.5mm stereo lydutgang (x2) mikses med 

volumkontroll

• Strøminngang: USB 5V / 1.0 A 

• Ytre mål: (B x D x H) 203.2 x 127 x 31.75mm

• Vekt: 272.16 g

Podder og 
aktiverinsstasjon 
med Bluetooth

Engasjer hele 
klassen med 
klar lyd

POWERED BY ACCESS TECHNOLOGY

Sharemike 
HÅNDHOLDT TRÅDLØS MIKROFON 
FOR ELEV

KOBLE TIL INNTIL 12 PODDER FOR LÆRING I GRUPPER. 

AKTIVERINGSSTASJONEN INKLUDERER: 
• 4 lydinnganger
• 2 lydutganger
• Bluetooth (x2) til streaming og opptak av 

undervisningen 
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