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micro voice amp  
Spraakversterker  

De Micro Voice Amp is de perfecte spraakversterker 
voor mensen met een zwakke of vermoeide stem, 
of die regelmatig langdurig of intensief gebruik 
maken van hun stem.

Deze stemversterker is ontworpen zodat de gebruiker 
zijn boodschap luid en duidelijk kan laten klinken, 
zonder inspanning of het veroorzaken van verdere 
schade aan hun stem. Micro Voice Amp geeft de 
gebruiker met vertrouwen controle over het volume 
van zijn stem in een rumoerige omgeving, aan 
groepen mensen, binnen en buiten.

Geschikt voor
•  Beschadigde stem - genezing van de keel of nek 

operatie, schade of ontsteking rond stembanden 
of strottenhoofd.

•  Spreken in het openbaar - klaslokaal of kleine 
openbare instelling

Kenmerken
Verbeterde technologie
De Micro Voice Amp is speciaal ontwikkeld 
als spraakhulpmiddel voor mensen met een 
spraakbeperking. Het heeft daarom een luid en helder 
geluid, met een hoge kwaliteit, minder vervorming 
en feedback. Het apparaat laadt snel op en de accu 
heeft een extreem lange levensduur.

Effectieve kenmerken
Gekleurde LED-indicatoren, mute-functie, audio-
uitgang.

Slim ontwerp
Discrete, compacte, zwarte behuizing, lichtgewicht en 
draagbaar genoeg om te dragen of mee te nemen, 
eenvoudige intuïtieve bediening.

Flexibele microfoon opties
bij de Micro Voice Amp kan een keus worden gemaakt 
uit 3 soorte microfoons met een hoge kwaliteit: 
• AVI headset-microfoon *1 
•  discrete laveliermicrofoon die aan kleding kan 

worden bevestigd; *2
•  transdermale microfoon die ontworpen is om zelfs 

hele zwakke stemgeluiden op te pikken.*3

Wat zit er in de doos
• Micro Voice Amp
• Charger
• Riemclip en tailleband
• Gebruikershandleiding
• Bestelde Microfoon optie

Technische specificaties
Afmetingen:  122 x 67 x 32mm
Gewicht:  circa 210g
Poorten:   3,5 mm mono-ingang, 3,5 mm stereo-

uitgang
Batterij:   Geïntegreerde oplaadbare accu: 40 

uur actief, 200 uur standby
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