spraakversterkers

laat u horen

Mensen met een zwakke of zachte stem kunnen
moeite hebben zich verstaanbaar te maken. Een
spraakversterker zorgt ervoor dat het geluid dat
wel voortgebracht kan worden, versterkt wordt.
De luisteraar is hierdoor goed in staat de verteller
te verstaan.

QuoVadis heeft de onderstaande spraakversterkers
uitgebreid getest en is tevreden over de resultaten.

Voicebooster Spraakversterker
De Voicebooster spraakversterker is een
oplaadbare spraakversterker met een luide en
duidelijke stem.

Met de draagclip kunt u de spraakversterker
eenvoudig aan uw broekriem vastmaken, zodat het
geluid duidelijk naar de luisteraars gericht wordt.
De spraakversterker heeft oplaadbare batterijen die
tot wel 15 uur meegaan.
Technische specificaties
• 12 Watt luidspreker
• Inclusief hoofdmicrofoon
• Sterk volume
• Afmetingen: 105 mm x 84 mm x 35 mm
• Uitermate geschikt voor het versterken van de
spraak van een communicatiehulpmiddel
• Stroomverbruik 150mA
• Accuduur 10-15 uur
• Draagclip geïntegreerd in de behuizing

Toby spraakversterker
De Micro Voice Amp is ontwikkeld voor mensen
met een zwakke of overbelaste stem of mensen
die hun stem regelmatig intensief gebruiken.
U kunt kiezen uit een Lavelier-, AVI-headset- of
trandsdermale microfoon.

Met een kleine 12 Watt luidspreker wordt de stem
versterkt, zodat deze goed verstaanbaar is. De
spraakversterker kan aan een communicatiehulpmiddel
gekoppeld worden, zodat ook het geluid hiervan in
een lawaaiige omgeving goed te verstaan is.

transdermale microfoon

AVI headset microfoon

lavelier microfoon
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Technische specificaties:
• Eén van de microfoons meegeleverd
• Sterk volume
• Afmetingen: 12,2 x 6,7 x 3,2 cm
• Accuduur tot 40 uur, 200 uur standby
• Draagclip geïntegreerd in de behuizing
• Gewicht: 210 gram
• Aansluitingen: 3,5 mm mono in, 3,5 mm stereo uit

Artikelnummer:
TOB-SPRAAK	
Toby spraakversterker, incl. 1
microfoon
TKP-VOICEB1505	VoiceBooster spraakversterker
met hoofdmicrofoon
TKP-MIC-EAR
Oormicrofoon
TKP-MIC-HEAD Hoofdmicrofoon
TKP-MIC-LAPEL Reversmicrofoon

microfoons
Welke spraakversterker voor de gebruiker optimaal
is, kan het beste uitgeprobeerd worden. Ook de
gebruikte microfoon is van belang bij het bepalen van
een goede spraakversterkerset voor de betreffende
persoon.
reversmicrofoon

hoofdmicrofoon

oormicrofoon
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