
Lättinstallerat,  
omfångsrikt ljud för 
dynamiska klassrum med 
många medier
Utrustat med Lightspeeds bevisade ACCESS-teknik, är Topcat som 
inget annat ljudsystem. 

Hybridhögtalarens unika utformning kombinerar plattskärmsteknik 
för en mycket klar och tydlig röst som fördelas jämnt med en 
konhögtalare som ger ljud i fullt omfång för multimedia.

Det fungerar bra i ett klassrum med andra ljudkällor. Inget bortfall, 
inga störningar med Wi-Fi-nätverk eller annan klassrumsteknik, och 
det tillhandahåller trådlös anslutningsbarhet för mediakällor.

Dessutom växer det med dina undervisningsbehov. Topcat är en del 
av ett ekosystem som möjliggör alla typer av elevcentrerad inlärning, 
som undervisning i små grupper och projektbaserad inlärning. A Learning Company
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Specifikationer

Nu kan lärare undervisa hela klassen och små grupper samtidigt

När nya undervisningsmetoder förändrar elevernas sätt att använda klassrummet, behöver 
ljudsystemen vara flexibla för att interagera med hela klassen, små grupper, individer och 
till och med elever utanför klassrummet. Access-teknik ger skolor möjlighet att starta med 
undervisning för hela grupper med Topcat Access, och enkelt lägga till Activate-poddar för 
undervisning i små grupper.

Flexmike 
TRÅDLÖS HÄNGANDE MIKROFON MED 
VAGGA FÖR LADDNING

Topcat Access 

Tillvalskomponenter

Börja med Topcat Access och 
utöka till lärande i grupp

Lägg till Activate-poddar 
för dubbelriktat lyssnande 
och tal

Media  
Connector
ANSLUT LAPTOPS  
OCH ANDRA  
LJUDKÄLLOR

BAKSIDA

FRAMSIDA

Innehåller
•  Flexmike-mikrofon: lätt och enkel att använda

•  PageFirst-förbikoppling som tillval

•  Tonkontroll för naturlig röstutgång  

•  Passar utrymmen med ventilationsanläggning

•  Fem års garanti

Uteffektnivå 20 W 

Akustisk frekvensrespons 60 Hz till 18 kHz -10 dB

Integrerat hybridhögtalarsystem Ljudpanel med Exciter-teknik och  

kon-drivrutin med låg frekvens

Trådlös mediaanslutning Access-teknik (1,9 GHz) + RF4CE

Ljudingång 3,5 mm stereo med volymreglage

PageFirst-ingång 2-stifts euroblock m. känslighetsjustering

Växelströmsingång 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A

Likströmsingång 24 V/2,5 A

Mått (B x D x H) 595 x 295 x 94 mm (24” x 12” x 3,7”) 

Vikt   6,1 kg (13,5 lbs.)

Specifikationer           

•  3,5 mm stereoljudingångar (x4) 

•  3,5 mm stereoljudutgångar (x2) blandat m. 

volymkontroll

•  Likströmsingång: USB 5 V / 1,0 A 

•  Mått totalt: (B x D x H) 203,2 x 127 x 31,75 mm  

(8” x 5” x 1,25”)

•  Vikt: 272,16 g (9,6 oz.)

Poddar och 
Activate-station 
med Bluetooth

Engagera hela 
klassen med 
klart ljud

ANVÄNDER ACCESS-TEKNIK

Sharemike 
TRÅDLÖS HANDMIKROFON FÖR 
DELNING MED ELEVER

ANSLUT UPP TILL 12 PODDAR TILL ACTIVATE GRUPPLÄRANDE. 

ACTIVATE-STATION INNEHÅLLER: 
• 4 ljudingångar
• 2 ljudutgångar
• Bluetooth (x2) för strömning och inspelning av lektion 
• Använd istället för Media Connector

Kontakta oss:
REDPORT AB
GAMLA BROGATAN 3, 442 31 KUNGÄLV, SVERIGE 
TELEFON / FAX: +46 (0) 303 223794, MOB: +46 (0) 705 469101 
www.redport.se


